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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002854-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ANTONIA DA SILVA DIFFANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SOARES DE ARAUJO OAB - MT16710/O (ADVOGADO(A))

ELETANA TARGINO DA SILVA PEGO OAB - MT22952/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALVINO MORETTI (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROQUE BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - PR16495 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002854-53.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ELZA ANTONIA DA SILVA DIFFANTE INVENTARIADO: 

MALVINO MORETTI Vistos. Ante a informação prestada pela causídica da 

parte autora, no sentido de que já houve a abertura de inventário 

extrajudicial pelos herdeiros (filhos) do falecido, junto ao Tabelionato da 

Comarca de Jesuítas, no Estado do Paraná, por hora deixo de analisar o 

pedido inicial. Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se nos autos requerendo o que entender de 

direito, inclusive, justificando a existência de interesse processual no 

prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se Alta Floresta-MT, 23 de 

outubro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004473-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALVES GONDINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004473-81.2018.8.11.0007. AUTOR(A): JOAO 

GONCALVES GONDINHO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Diante da comprovação da parte autora das passagens 

para à Comarca de Sinop-MT da autora e das testemunhas, ACOLHO a 

justificativa para a ausência da autora e de suas testemunhas no ato e 

REDESIGNO o ato para o dia 16 de março de 2020, às 14h00min a ser 

realizada na SALA DE AUDIÊNCIAS DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTA 

FLORESTA-MT. No mais, cumpra-se esta decisão, observando-se à 

decisão saneadora quanto as providências para a realização do ato. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000794-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO MARTINES COELHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE MUNIZ RIBEIRO OAB - MT16325 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000794-73.2018.8.11.0007. REQUERENTE: JOSE 

ROBERTO MARTINES COELHO JUNIOR REQUERIDO: SECRETARIA DE 

ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA Vistos. Indefiro o pedido da parte 

autora, pois o ônus quanto aos fatos narrados lhe compete, não podendo 

transferi-lo ao requerido. Ademais, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que ainda pretenda produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento. CONSIGNO que o decurso do 

prazo, implicará no silêncio pela inexistência e concordância, 

respectivamente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003010-70.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR DANIEL DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MOREIRA BAZILIO DE LIMA (IMPETRADO)

EXATORIA DA SEFAZ-MT - ALTA FLORESTA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1003010-70.2019.8.11.0007. 

IMPETRANTE: AGENOR DANIEL DA SILVA IMPETRADO: EXATORIA DA 

SEFAZ-MT - ALTA FLORESTA, ADRIANO MOREIRA BAZILIO DE LIMA 

Vistos. A fim de evitar decisão surpresa, com base no artigo 10, do 

Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte impetrante para 

se manifestar a respeito da petição de Id. 23737781, do Estado de Mato 

Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e 

façam os autos conclusos. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 132747 Nr: 6664-24.2015.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Maria Refatti da Silva, Michel Refatti da Silva, 

Gabriel Refatti Schervevski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Egídio Schervenski da Silva - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT, Rafael Leite Barbosa - OAB:17.817/0 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FUNDAMENTO E DECIDO.Compulsando a demanda denota-se que não há 

qualquer óbice para a homologação da partilha, nos moldes das 

declarações juntadas, eis que inexiste qualquer oposição de eventuais 

interessados nos autos.Posto isto, não havendo qualquer impeditivo e não 

existindo discordância na partilha proposta, HOMOLOGO, para que 

produzam os jurídicos e legais efeitos, a partilha de apresentada, 

atribuindo à cota parte a cada herdeiro, nos autos de arrolamento em 

epígrafe, ressalvando o direito de terceiros e eventuais erros ou 

omissões.CONDENO o espólio ao pagamento das despesas e custas 

judiciais. Sem condenação em honorários.INTIME-SE a Fazenda Pública 

Estadual da sentença ora proferida, para os fins do § 2º do artigo 659 do 

CPC/15.Após o trânsito em julgado da presente sentença (art. 659, § 2º, 

do CPC/15), EXPEÇA-SE o formal de partilha, bem como os competentes 

alvarás e INTIME-SE o fisco para o devido lançamento do imposto ITCD. 

Após, cumpridas as deliberações acima e certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, mediante as anotações e baixas de estilo, observando-se 

as normas da CNGC-MT.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002301-35.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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L. F. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI OAB - MT23866-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE PETRUNILIO OAB - 395.080.489-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002301-35.2019.8.11.0007. AUTOR(A): L. F. D. O. 

REPRESENTANTE: JOSE PETRUNILIO REU: INSS Vistos. Luiz Fernando de 

Oliveira representado por seu avô materno José Petrunilio propôs a 

presente ação de pensão por morte contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. O autor alega 

que era é neto da Sra. Maria Aparecida de Oliveira Teixeira, sendo que 

sua avó exercia a tutela sobre o menor, já que o autor é órfão de mãe e 

não possui pai registral. Relata ainda que a Sra. Maria era aposentada por 

idade e, via de consequência, segurado da previdência social, tendo o 

mesmo falecido no dia 06/11/2017. Sustenta a parte autora ter direito ao 

recebimento da pensão por morte a ser paga pelo requerido. Requer seja 

o requerido condenado ao pagamento do benefício pleiteado da pensão 

por morte. A inicial veio acompanhada com diversos documentos. 

Recebida à exordial, foi indeferida a antecipação de tutela e determinada a 

citação do requerido (Id. 20226222). O requerido apresentou contestação, 

requerendo, em suma, a improcedência da demanda (Id. 21047146). 

Houve impugnação à contestação (Id. 22008613). Em decisão saneadora, 

foi designada audiência de instrução e julgamento (Id. 22430721). 

Realizou-se a audiência de instrução e julgamento, conforme ata de Id. 

26036397. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação proposta com o 

objetivo de receber pensão pela morte da avó materna do requerente, por 

ela qualificado como microempreendedor individual. De início, consigno que 

não há prejuízos ao caso em não abrir vistas dos autos ao Ministério 

Público, eis que lhe será dada ciência da presente sentença e assim 

poderá intervir da forma que lhe for conveniente. Ademais, vale registrar 

que não há preliminares pendentes de apreciação, motivo pelo qual passo 

imediatamente à análise do mérito. No mérito, entendo que o pedido é 

procedente, senão vejamos. Nos termos da legislação pertinente (Lei nº 

8.213/91), para fazer jus à pensão por morte, a parte requerente deve 

comprovar, administrativamente ou judicialmente, o preenchimento dos 

seguintes requisitos legais: a) a qualidade de segurado do falecido; b) o 

óbito; b) a relação de dependência entre o falecido e o requerente. 

Cumpre, então, aferir a presença de tais requisitos legais no caso em 

apreço. Pelo que se vê acima, a simples morte do(a) segurado(a) já traz o 

direito da pensão aos seus dependentes, quais sejam, aqueles apontados 

no artigo 16, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, sendo que há equiparação do 

menor tutelado com os filhos, conforme § 2º do citado dispositivo legal, 

restando que ser comprovada a dependência econômica. Analisando os 

autos, constato que a parte autora provou o óbito de sua avó materna, 

conforme certidão de óbito aportada aos autos. Ocorre que, para o 

recebimento da pensão por morte, a parte autora necessita comprovar 

que o a avó falecida estava enquadrada na qualidade de segurada, pois 

ela inclusive era aposentada por idade, conforme podemos verificar nos 

documentos juntados nos autos. Além do mais, extrai-se da prova 

documental carreada aos autos e da prova testemunhal colhida em sede 

de audiência de instrução e julgamento que a parte requerente preenche 

todos os requisitos legais para o recebimento da pensão por morte, visto 

que restou comprovado que além de dependente de sua avó materna, 

esta por sua vez era segurada da previdência. Neste sentido, o STJ: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. MENOR SOB GUARDA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE 

PENSÃO POR MORTE DO GUARDIÃO. PREVALÊNCIA DO ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EM DETRIMENTO DE LEGISLAÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM HARMONIA COM A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ, FIRMADA SOB O REGIME DO ART. 543-C DO 

CPC/73. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) IV. O acórdão do Tribunal de 

origem alinha-se ao entendimento desta Corte, firmado sob o regime do art. 

543-C do CPC/73, no sentido de que o menor sob guarda tem direito à 

concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, 

comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da 

pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada 

e convertida na Lei 9.528/57, tendo em vista a qualidade de lei especial do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), frente à legislação 

previdenciária (STJ, REsp 1.411.258/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/02/2018). Em igual sentido: STJ, 

EAg 1.038.727/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE 

ESPECIAL, DJe de 27/10/2017; AgRg no REsp 1.540.576/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/05/2017. V. Agravo 

interno improvido. (AgInt no AREsp 1004752/MG, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 

21/08/2018)”. Ante o preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão da pensão por morte ao autor, a procedência do pedido é 

medida que se impõe, devendo o requerido ser condenado ao pagamento 

do benefício na quantia mensal que corresponda a 100% (cem por cento) 

do valor que a segurada recebia ainda em vida, conforme preceitua o 

artigo 201, § 2º, da CF, desde a data do requerido administrativo, ocorrido 

em 30/08/2018, nos termos do artigo 74 da Lei n.º 8.213/91. DIPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para 

condenar o requerido no pagamento ao autor Luiz Fernando de Oliveira do 

benefício previdenciário de pensão por morte, no valor de 100% (cem por 

cento) do valor que a segurada recebia em vida, inclusive 13º (décimo 

terceiro) salário, devido a partir da data do pedido administrativo 

(30/08/2018), observada a prescrição quinquenal anterior à data do 

ajuizamento da ação. Por estarem presentes os requisitos da prova 

inequívoca da verossimilhança da alegação, conforme demonstrado, bem 

como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que 

se trata de verba de caráter alimentar, urgente por natureza, DEFIRO, 

ainda, o pedido de tutela antecipada, para o fim de determinar a 

implantação do benefício no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

pagamento de multa diária correspondente a R$ 200,00 (duzentos reais), a 

ser revertida em prol da parte autora. OFICIE-SE ao requerido, 

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

implantação do benefício no prazo acima assinalado, com as 

correspondentes advertências decorrentes da inércia. As prestações em 

atraso serão pagas de uma só vez, acrescidas dos juros moratórios de 

1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN) até a edição da Lei nº 

11.960/2009 (REsp nº 1.205.946/SP), quando então serão devidos os 

juros incidentes sobre a caderneta de poupança, bem como corrigidas 

monetariamente pelo INPC, em observância ao decidido pelo STF nas ADIs 

nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, até o efetivo pagamento. CONDENO o 

requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em 10 (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, como tais entendidas 

todas as parcelas que integrarão o precatório, a serem executadas na 

forma do artigo 534 do Código de Processo Civil, conforme entendimento 

da Súmula 111 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, ou seja, aquelas que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Deixo de condenar o requerido no pagamento das 

custas processuais, visto que isento, nos termos do art. 8º, da Lei nº 

8620/93 e art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01. Sentença não sujeita ao 

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

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

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

disposto no artigo 1288, § 1º, I a VI da CGNC/MT, declaro: “Beneficiário: 

Luiz Fernando de Oliveira Benefício: Pensão por morte. Renda mensal: 

valor equivalente a 100% (cem por cento) do salário de benefício que a 

segurada recebia em vida. Benefício concedido judicialmente. Tutela de 

urgência deferida por ocasião da sentença. Direito ao recebimento das 

parcelas atrasadas reconhecido, desde o pedido administrativo 

(30/08/2018), até sua efetiva implantação”. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas 

e cautelas de praxe, observando-se à CNGC-MT. Ciência ao Ministério 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004494-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))
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ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1004494-57.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): JOSE CARLOS PEREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação de Concessão de Pensão Por 

Morte com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por José Carlos Pereira, 

em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, já qualificados. Com 

o pedido inicial vieram documentos. Recebida a inicial, foi indeferido o 

pedido de tutela antecipada e determinada a citação da autarquia ré para 

apresentar contestação no prazo legal. Devidamente citada a autarquia ré 

não apresentou contestação. O feito foi saneado, oportunidade em que foi 

designada audiência de instrução. Realizada audiência de instrução e 

julgamento na data de 19/11/2019. Vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Trata-se de ação ordinária que visa a 

concessão de pensão por morte em favor da parte autora em virtude do 

falecimento de sua esposa Aparecida Gobi. Decido. A pensão por morte é 

benefício previdenciário pago aos dependentes do segurado que falecer, 

aposentado ou não, conforme previsão do art. 201, V, da Constituição 

Federal de 1988. Analisando os dispositivos infraconstitucionais que 

regem a matéria (arts. 16, 26 e 74 da Lei nº 8.213/91), conclui-se que 

aludido benefício demanda o preenchimentos das seguintes condições: a) 

existência do óbito; b) qualidade de segurado do falecido; c) condição de 

dependente da parte autora em relação ao de cujus; d) se for o caso, 

comprovação de dependência econômica. In casu, foi comprovado o óbito 

e a condição de dependente da parte autora, todavia, a condição de 

segurado da falecida não está comprovada. A parte autora acostou 

apenas cópias da certidão de casamento consignando sua esposa como 

do lar, ademais a certidão de óbito juntada nos autos também consta a 

profissão da falecida como do lar. Ademais, as testemunhas ouvidas em 

Juízo não prestaram relatos convincentes para tal desiderato. Logo, a 

prova testemunhal sozinha não é suficiente para a comprovação da 

atividade laborativa do rurícola (Súmula nº. 149/STJ), devendo estar 

sustentada por início razoável de prova material para fins de concessão 

de benefícios previdenciários, o que não ocorreu. A corroborar: 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. PENSÃO POR MORTE. 

SEGURADO ESPECIAL. CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA. APELO NÃO 

PROVIDO. I. Apelação de sentença que julgou improcedente o pedido de 

pensão por morte de segurado especial. Entendeu o Juízo originário não 

restar comprovada a qualidade de rurícola do falecido. II. Os requisitos 

para concessão do benefício da pensão por morte são os seguintes: 1) 

óbito; 2) qualidade de segurado do falecido; 3) dependência econômica 

dos requerentes em relação ao falecido. III. O primeiro requisito 

encontra-se comprovado pela certidão de óbito na qual também consta 

como filhos os três autores (menores) da presente demanda (fl. 14); com 

relação a dependência econômica, esta é presumida nos termos do artigo 

16, parágrafo 4º da Lei 8.1213/91; quanto ao terceiro requisito, faz-se, 

pois, necessário verificar se o falecido era segurado especial quando do 

óbito. IV. No caso concreto, não restou configurado que o de cujos era 

segurado especial quando do óbito. Nota-se nesse aspecto, que o único 

documento acostado a comprovar o início de prova material diz respeito à 

certidão de óbito. Tal documento, por si só, não é suficiente para 

comprovação da condição de segurado especial. V. Embora as 

testemunhas ouvidas tenham dado conta de que o Sr. Fernando Cesar de 

Moura Luiz exerceu a agricultura no momento em que veio a falecer, 

mostram-se frágeis as declarações testemunhais quando considerado 

todo o período de carência e mesmo no tocante a composição do grupo 

familiar. VI. Apelação improvida (TRF-5 - AC 00019363520154059999 CE, 

Órgão Julgador: Segunda Turma, Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 

TRF5 (DJE) - 25/02/2016 - Página 152, Julgamento: 2 de Fevereiro de 

2016, Relator: Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho 

[Convocado]). DISPOSITIVO: Diante do exposto, com supedâneo no art. 

487, I, do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito, para julgar 

improcedente o pedido autoral. Condeno a autora nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, com supedâneo 

no art. 85, §6º, do CPC, em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspendendo a 

exigibilidade da cobrança, entretanto, uma vez que a parte requerente é 

beneficiária da gratuidade judiciária, consoante dita o artigo 98, § 3º, do 

NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao TRF, com os nossos cumprimentos. Preclusas as 

vias recursais e nada sendo requerido em 15 dias, ao arquivo, com as 

anotações e baixas devidas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003867-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO DA PAIXAO (AUTOR(A))

MARIA DO CARMO HOLANDA DA PAIXAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA PEDROSO MARINHO OAB - SP258199 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RAIMUNDO FRANCISCO SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO)

EVERALDO JOSÉ PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

CLOVIS JOSÉ FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003867-53.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

FRANCISCO ANTONIO DA PAIXAO, MARIA DO CARMO HOLANDA DA 

PAIXAO REU: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos. Trata-se de ação de usucapião 

proposta por Maria do Carmo Holando da Paixão e Francisco Antonio da 

Paixão em face da Cooperativa Agrícola de Cotia – Cooperativa central em 

liquidação, objetivando usucapir o imóvel descrito na inicial, pelos motivos 

ali descritos. A inicial veio instruída com diversos documentos. Recebida à 

inicial determinou-se a citação do requerido, e, a notificação dos 

interessados, bem como foi deferida à gratuidade da Justiça. Foi 

apresentada contestação pugnando pela concessão das benesses da 

Justiça Gratuita e, no mérito, não se opôs ao pedido principal. As 

fazendas públicas informaram não possuir interesse na lide. Certificou-se 

o decurso de prazo para eventuais interessados. Houve impugnação à 

contestação. Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, deixo de intimar o Ministério Público 

para se manifestar nos autos, vez que apesar dos autos se tratar de 

matéria usucapienda as fazendas públicas já manifestaram desinteresse 

na lide. Aliás, não há nenhum fator que dê a entender que exista interesse 

ministerial à lide, contudo, friso que será dada ciência ao órgão da referida 

sentença. Em prosseguimento, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita ao 

requerido, haja vista que comprovou satisfatoriamente sua 

hipossuficiência. No mais, veja-se que a parte autora lança mão do 

instituto da usucapião para assegurar o domínio sobre o imóvel situado no 

loteamento Embrião Urbano Carlinda, no Município de Carlinda-MT, com a 

área de 500,00m², Lote n° 16, quadra R-16, descrito na matrícula nº 1.403, 

livro 2-G, do CRI da Comarca de Alta Floresta-MT. Verifica-se que, o 

imóvel em questão fora vendido pela requerida, no entanto, em 

decorrência da não confecção da escritura de compra e venda a 

propriedade não teve seu registro alterado. Não obstante, a o imóvel foi 

objeto de outro contrato de compra e venda, tendo como compradores à 

parte autora no ano de 2004. Invoca em seu favor o instituto da Usucapião 

Extraordinária capaz de consolidar a propriedade em nome dos 

possuidores. Trata-se de espécie regulada pelo artigo 1.238 do Código 

Civil, que preceitua in verbis: “Aquele que, por quinze anos, sem 

interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a 

propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao 

juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o 

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

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

possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele 

realizado obras ou serviços de caráter produtivo (parágrafo único do art. 

1.238 do CC). Nesse viés, é de concluir que a usucapião extraordinária, 

regida pelo artigo 1.238 do Código Civil, tem como pressupostos a 

existência de posse mansa, pacífica, ininterrupta, animus domini, e prazo 
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de 15 (quinze) anos, não exigindo justo título e boa-fé. A respeito do 

assunto segue a jurisprudência: “EMENTA: AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. LAPSO 

TEMPORAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. 

ARTIGO 333, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTELIGÊNCIA DO ART. 

1.238, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. ACESSIO POSSESSIONIS - 

REQUISITOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. Para o 

acolhimento da usucapião exige-se, apenas, o exercício da posse mansa 

e pacífica, com ânimo de dono, de forma contínua, pelo período previsto 

em lei. É do autor, porém, o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu 

direito, de conformidade com o disposto artigo 333, inciso I, do Código 

Processo Civil. Comprovados os requisitos ensejadores à usucapião 

extraordinária, bem como a posse exclusiva e os demais requisitos legais, 

a procedência do pedido é medida que se impõe, conforme disposto no 

art. 1.238, § único, do Código Civil. É permitida a posse para fins de 

usucapião exercida por condômino/herdeiro de forma exclusiva sobre a 

coisa certa.” (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.025876-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

13/11/2014, publicação da súmula em 21/11/2014)”. “APELAÇÃO CÍVEL 

USUCAPIÃO DE BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA. Requisitos para a aquisição da propriedade 

implementados, no caso concreto, visto que, comprovada a posse mansa, 

pacífica, ininterrupta e com animus domini alegada. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. “(Apelação Cível Nº 70060472909, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, 

Julgado em 20/11/2014)”. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – REQUISITOS PREENCHIDOS – 

ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, os 

possuidores estabeleceram no imóvel a sua moradia habitual e provaram 

sua posse pacífica e ininterrupta sobre a área usucapienda há mais de 10 

anos, exercida com animus domini. Demonstrada a presença dos 

requisitos insertos no artigo 1238 do Código Civil para a declaração da 

prescrição aquisitiva é de ser reconhecida a usucapião extraordinária.” 

(TJMT, Ap, 71203/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 

06/11/2014)”. No caso em apreço, ao que consta nos autos, a posse da 

autora possui o animus domini, é mansa e pacífica, é justa e não é violenta 

e nem clandestina, pois houve citação de todos os possíveis interessados 

e, o mais importante, levando-se em conta a disposição do art. 1.243 do 

CC/02 a parte autora computa para o cálculo da prescrição aquisitiva o 

período em que os outros compradores mantiveram-se na área. Nesse 

sentido: “USUCAPIÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – 

REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. (...) A 

posse do antecessor acresce à do sucessor, cuja soma deve ser 

admitida para configurar a usucapião extraordinária. (Ap 132589/2017, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)”. 

Outrossim, a prova documental revela como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora. Desta feita, restando comprovados os 

requisitos exigidos pela legislação civil pátria para a caracterização da 

usucapião extraordinária, impõe-se a declaração da aquisição da 

propriedade do imóvel pela autora por meio da prescrição aquisitiva, 

usucapião. Ademais, os adquirentes não providenciaram o registro da 

escritura e transferência do imóvel, sendo que a procedência da demanda 

é à medida que se impõe. Sobre isto, dispõe o Diploma Civil em seu artigo 

1.245, § 1º. Vejamos: “Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade 

mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o 

Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser 

havido como dono do imóvel”. DISPOSITIVO “Ex positis”, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na exordial, para DECLARAR, em favor da 

parte autora Maria do Carmo Holando da Paixão e Francisco Antonio da 

Paixão, A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR USUCAPIÃO do imóvel 

situado no loteamento Embrião Urbano Carlinda, no Município de 

Carlinda-MT, com a área de 500,00m², Lote n° 16, quadra R-16, descrito na 

matrícula nº 1.403, livro 2-G, do CRI da Comarca de Alta Floresta-MT. Essa 

sentença servirá de título para matrícula, oportunamente, no Cartório de 

Registro de Imóveis dessa Comarca. CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com 

base no artigo 85, § 2° do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa. Todavia, diante do deferimento das benesses da 

Justiça Gratuita, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança das verbas 

sucumbenciais. Por fim, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. 

Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao CRI 

local, fazendo-se acompanhar de cópia da presente sentença (artigo 

1.238 do Código Civil), fazendo-se acompanhar da certidão de trânsito em 

julgado da sentença e as demais peças que se fizerem necessárias por 

exigência legal; Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe, 

observando-se às normas da CNGC-MT. Ciência à Defensoria Pública e ao 

Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003803-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA APARECIDA GUILHERME NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003803-43.2018.8.11.0007. AUTOR(A): ANTONIA 

APARECIDA GUILHERME NUNES REU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Antonia Aparecida Guilherme Nunes 

ajuizou Ação de Aposentadoria por Idade Híbrida em desfavor do Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS, alegando, em síntese, que por um 

período trabalhou como segurada especial (rurícola), enquanto por outro 

período trabalhou como urbano; de forma que, ao ter completado a idade 

necessária, postula pela aposentadoria prevista no art. 48, §3°, da Lei 

8.213/91. Com a inicial acompanhou os documentos ali anexados. 

Recebida à exordial foi determinada a citação da parte requerida (Id. 

16301788). Regularmente citada, a parte requerida apresentou 

contestação, arguindo a preliminar de prescrição e, no mérito, pugnou pela 

improcedência do pedido (Id. 17375728). Em decisão saneadora (Id. 

22011085), foi rejeitada a preliminar elencada e designada data para 

realização de audiência instrutória. Em audiência de Instrução foram 

ouvidas duas testemunhas; Donato José Luciano e Terezinha Ruella de 

Oliveira. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. A concessão 

do benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural exige o 

preenchimento de três requisitos legais: a) idade mínima de 55 anos, se 

mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, II, da CF/88, e art. 48, § 1º, da 

Lei n° 8.213/91); b) carência, traduzida no efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 

2º, da Lei n° 8.213/91), com especial atenção à tabela de transição contida 

no artigo 142 da mesma lei, e; c) qualidade de segurado especial no curso 

do prazo fixado no item anterior, segundo o conceito descrito no art. 11, 

VII, e § 1º, da Lei n° 8.213/91. Entretanto, algumas vezes o segurado 

possuía a idade mínima exigida, mas seu tempo de atividade rural não era 

suficiente para a concessão do benefício, já que apresentava vínculos 

urbanos diversos dentro do período de carência. Essa situação se 

mostrava corriqueira, sobrevindo então o art. 48, §3°, da Lei 8.213/91, que 

fez emergir no ordenamento jurídico a aposentadoria híbrida. “Art. 48. A 

aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação dada pela Lei nº 

9.032, de 1995) § 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para 

sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, 

respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na 

alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. (Redação Dada pela 

Lei nº 9.876, de 26.11.99) § 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste 

artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, 

computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 

11 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11,718, de 2008) § 3o Os 

trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao 

disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se 

forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do 
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segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela 

Lei nº 11,718, de 2008) Grifei” Requisito idade A requerente, nascida em 

19/09/1956, atingiu a idade mínima necessária para a aposentadoria 

híbrida [Homem 65 (sessenta e cinco) anos e mulher 60 (sessenta) anos] 

em setembro de 2016, cabendo-lhe assim, demonstrar por início de prova 

material aliada à prova testemunhal o cumprimento do tempo de carência. 

Requisito carência Em relação à carência, deve o requerente ainda 

demonstrar o exercício de atividade rural e urbana, à luz do artigo 142 da 

Lei n° 8.213/91, sendo, no caso concreto dos presentes autos, o prazo 

mínimo de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente da data em que 

completou a idade mínima (aquisição do direito à aposentadoria). Nesse 

tema, consoante o artigo 55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a comprovação do 

tempo de serviço rural só produzirá efeito quando baseado em início 

razoável de prova material, contemporânea à época dos fatos alegados, 

não se exigindo que esta prova inicial corresponda a todo o período 

equivalente à carência do benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional 

de Uniformização e Súmula 5 da Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 

23/11/2006), devidamente corroborada por prova testemunhal produzida 

em juízo, se for necessária. No caso em tela, a requerente juntou como 

início de prova material cópia dos seguintes documentos: a) Certidão de 

casamento datada de 25/06/1973, onde constava que o marido da 

requerente era agricultor; b) Recibos do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Japurá-PR datado de 07/1973 e 06/1974 a 12/1974; c) Matrícula 

de associado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Toledo do marido 

da autora, constando que ele foi admitido em 02/01/1975 d) Notas fiscais 

datadas de 09/03/1980, 12/01/1980, 28/01/1980, 08/01/1981, 21/02/1985; 

e) Notas de entrada de mercadoria de 08/03/1985; f) Recibo de pagamento 

Banco do Brasil datado de 05/08/1983; g) Nota promissória datada de 

05/11/1985; h) Comprovante de recolhimento de taxa de trabalhadores do 

campo datado de 14/03/1985; i) Certidão de aquisição de lote rural datado 

de 05/06/1986; j) Histórico escolar dos filhos em escolas rurais. Vale 

destacar que a prova material exigida pela lei não precisa ser exaustiva, 

correspondente a todo o período de carência, bastando que seja incipiente 

e razoável, e que traga a potencialidade da certeza quanto aos fatos 

narrados pelo segurado, lembrando sempre as sérias dificuldades 

enfrentadas pelos trabalhadores rurais para constituir prova material, em 

face de sua ingenuidade típica e da falta de conhecimento quanto aos 

seus direitos (Precedentes do STJ: REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge 

Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e EREsp 448813/CE, rel. Min. José 

Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 185). Da qualidade de 

segurado. A interpretação do art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 8.213/91 é 

cristalina na medida em que privilegia uma pequena parcela de pessoas, 

colocando-as numa situação excepcional, à medida que isenta esse grupo 

de apresentarem perante a previdência contribuições, bastando para tanto 

a comprovação do equivalente em exercício da atividade rural ao período 

de carência. (art. 39, I c/c art. 142 da Lei n° 8.213/91). Por economia 

familiar, entende-se que o trabalho dos membros deva ser indispensável 

para subsistência, com mútua dependência e colaboração, não podendo 

haver auxílio permanente de empregados na exploração da atividade ou 

mesmo o emprego maquinários agrícolas no cultivo da terra. Nesse 

diapasão, mais uma vez repiso que a prova documental foi corroborada 

pela prova testemunhal. Além do mais, o marido da requerente recebia 

aposentadoria por idade rural, sendo assim, consistente a alegação da 

parte autora referente ao período que laborou no campo, junto ao seu 

marido falecido. Destarte, reconhecendo o grande êxodo rural que 

provocou a migração de milhões de pessoas do campo para as cidades 

em busca de outras oportunidades, a Lei permite que o segurado some, 

para fins de aposentadoria por idade, o tempo de atividade rural e urbana, 

a já referida aposentadoria híbrida. Nos presentes autos constata-se que 

o tempo de atividade urbana perfaz o período de 17/12/2009 a 30/06/2013, 

conforme CNIS (Id. 17375729, pág. 2). Aliado a esse período, está o tempo 

rural que remonta há 1973, conforme prova material (Id. 16127549), 

reforçado pela prova testemunhal, bem como o reconhecimento da 

autarquia previdenciária quanto a qualidade de segurado do marido da 

requerente, que foi agraciado com a aposentadoria por idade rural, 

perfazendo, pois, os requisitos de tempo exigidos de pela Lei e, por 

conseguinte, emergindo o direito ao benefício de aposentadoria por idade 

híbrida. DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a 

aposentadoria por idade híbrida a Antonia Aparecida Guilherme Nunes, a 

ser calculada pela média aritmética simples dos maiores 

salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o 

período contributivo, considerando-se como salário-de-contribuição 

mensal do período como segurado especial o limite de 

salário-de-contribuição da Previdência Social; assegurando-lhe o 

pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a data do 

requerimento administrativo, qual seja, 22/05/2017 (Id. 16127575). Em via 

de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. CONCEDO o pedido 

de tutela urgência, por tratar-se de verba alimentar, para determinar ao 

Requerido que implante o benefício deferido, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia 

de atraso, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). CONDENO a requerida 

a efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas do benefício de 

aposentadoria rural por idade, desde o requerimento administrativo 

(22/05/2017), até a data da sua efetiva implantação, devendo incidir juros 

de mora, a partir da citação (súmula nº 204, do STJ), de 0,5% a.m., nos 

termos da Lei nº 11.960/2009, e correção monetária pelos índices oficiais 

desde o vencimento de cada parcela. Sem custas à vista da isenção 

determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas 

devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção 

Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de 

súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não 

incidem sobre prestações vincendas). Sentença não sujeita ao duplo grau 

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

não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso I e § 4º, 

inciso III, do CPC/2015). Em observância ao art. 1.288 da CNGC-MT, 

específico os dados da requerente, sendo estes: o nome do(a) 

segurado(a): Antonia Aparecida Guilherme Nunes; II - o benefício 

concedido: aposentadoria por idade híbrida; III - a renda mensal atual: a 

calcular pelo INSS; IV - a data de início do benefício – DIB: 22/05/2017; V - 

a renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; VI - data do início do 

pagamento: 30 dias. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de 

praxe, observando-se às normas da CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001253-41.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANQUE BERNEROSE VALENTIM OAB - MT25800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001253-41.2019.8.11.0007. REQUERENTE: CICERA 

DE LIMA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Cuida-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c 

indenização por danos morais por Cicera de Lima Silva em face do Banco 

Bradesco S/A, ambos devidamente qualificados nos presentes autos. 

Alega a autora que não possui nenhum vínculo comercial com o banco 

requerido, no entanto, afirma que há a incidência de descontos indevidos 

originários de empréstimos em seu nome junto ao banco requerido, sem 

seu consentimento. Aduz que os descontos do cartão ocorriam mês a 

mês, diretamente no benefício previdenciário da autora, chegando os 

descontos, em tese, indevidos à quantia de R$ 28.026,88 (vinte e oito mil 

vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), sem que a requerente 

utiliza-se em algum momento os empréstimos. Por tais razões, ingressou o 

autor com a presente demanda, pugnando, no mérito, pela declaração da 

inexistência do referido débito, bem como pela condenação da parte ré à 

restituição em dobro do valor cobrado e ao pagamento por danos morais. 

A inicial veio instruída diversos documentos. Recebida a inicial ao Id. 

20066911, deferindo as benesses da Justiça Gratuita, bem como a 

inversão do ônus da prova, mas foi indeferida a tutela provisória. Tentada 

a conciliação, esta restou inexitosa (Id. 21450626). Ao Id. 21989067 a 

parte requerida apresentou contestação, arguindo preliminar de 
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decadência pelo art. 26 do CDC e de prescrição pelo código civil e, no 

mérito, requer a improcedência dos pedidos da inicial. Houve impugnação 

à contestação (Id. 22960121). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório 

do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do art. 335 do CPC/2015, não havendo, salvo melhor 

juízo, a necessidade de dilação probatória. Diante das preliminares, passo 

à sua análise. DA DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO Sem muitas delongas, 

verifica-se que a decadência nos termos que a parte requerida alegou não 

ocorreu, haja vista que na verdade no caso em apreço não seria o direito 

de reclamar por vícios aparentes, mas sim, a eventual prescrição por 

reparação de danos causados por serviço, sendo que o termo inicial 

começaria a partir do conhecimento do dano. Senão, vejamos a redação 

do art. 27 do CDC: “Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à 

reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço 

prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a 

partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. Sobre isto, o TJMT: 

“AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES 

PAGOS E INDENIZAÇÃO – CONTRATO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO 

DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO – APLICAÇÃO DO CDC – 

DECADÊNCIA – INOCAÇÃO RECURSAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 

ART. 27, CDC – INTERRUPÇÃO – ART. 202, VI, C. CIVIL – INOCORRÊNCIA 

– AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Havendo relação 

de consumo, por decorrência lógica, mostra-se plenamente aplicável na 

espécie o prazo prescricional previsto na legislação consumerista, cujo 

art. 27 é suficientemente claro ao dispor que: “Prescreve em cinco anos a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.” Para fins de 

contagem do prazo prescricional, reputa-se como data do ‘fato do produto 

ou do serviço’ o conhecimento do dano e de sua autoria pelo consumidor. 

(...) (N.U 0037191-56.2012.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)”. Portanto, não tendo passado o 

prazo prescritivo de 05 (cinco) anos, desde o conhecimento do fato, não 

há que se falar em decadência (como alegado pelo requerido) ou de 

prescrição. Aliás, a prescrição nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do 

CC/02 não se aplica ao caso em concreto, haja vista que nos termos do 

art. 27 do CDC, a prescrição em relação à pretensão de reparação por 

danos causados por serviços é quinquenal. Diante disso, REJEITO ambas 

as preliminares arguidas pelo requerido. Ademais, passadas as 

preliminares passo a apreciação meritória. DO MÉRITO Em sua 

argumentativa, o banco requerido alega que a parte autora contratou os 

serviços (empréstimos), seguindo os procedimentos rotineiros para a 

aquisição dos mesmos, utilizando seu próprio cartão e limite pessoal, 

tendo os contratos sido feitos em caixa eletrônico e o montante sido 

depositado em conta da requerente. Pois bem. A relação jurídica posta em 

tela está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, haja vista 

a caracterização das figuras do consumidor e do fornecedor, capituladas 

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

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

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

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

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

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

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

aproveitaria a sua inexistência. No entanto, no que tange a ausência de 

contratação válida, quanto aos aspectos formais de eficácia do negócio 

jurídico em comento, o argumento exordial carece de plausibilidade, a uma 

porque conforme restou indisputado nos autos, durante o período de 

vigência do contrato sob enfoque, a autora teve debitado em seus 

proventos, somente esse empréstimo e nada mais, não se extrapolando a 

margem consignável e nem comprometendo a sua subsistência; e a duas 

porque, de conformidade com o que estabelecem as normativas 

específicas da contratação de consignados por aposentados, desde que 

ela seja feita por senha eletrônica pessoal e intransferível, que somente a 

titular do direito possui, é descartada a obrigação de comparecimento 

pessoal ou celebração documentada da avença. Nesse sentido, 

estabelece a I.N. 121/2005: “§6º. Entende-se por autorização por meio 

eletrônico para a consignação/retenção/constituição de Reserva de 

Margem Consignável - RMC, nos benefícios previdenciários, aquela obtida 

a partir de comandos seguros gerados pela aposição de senha ou 

assinatura digital do titular do benefício, ou em sistemas eletrônicos 

reconhecidos e validados pelo Banco Central ou pelo Conselho Monetário 

N a c i o n a l 

(h t tp : / /www.usp.br /d rh /novo/ leg is lacao/dou2005/mps in121.h tml ) ” . 

Inclusive, como consta dos autos, os empréstimos foram creditados em 

conta de titularidade da autora e depois disso foram efetuadas as 

cobranças. Aliás, causou estranheza a este magistrado haver lacunas de 

períodos nos extratos juntados pela parte autora, tendo este juízo 

determinado à intimação da parte autora para juntar os extratos faltantes. 

Contudo, como se pode ver nos autos, à requerente apenas colecionou os 

mesmos extratos. Para melhor elucidar, friso que ao Id. 18952054 o 

extrato bancário de 8 páginas foi juntado aos autos, entretanto, a primeira 

página juntada continha a seguinte menção: “2 de 8”; - na lauda seguinte o 

mesmo extrato em seu rodapé faz a seguinte menção: “7 de 8”. Ademais, 

determinada a intimação da parte para juntar a complementação do 

extrato, foram juntadas as mesmas folhas, desta vez ao Id. 19207034. A 

propósito, conforme restou bem estampado em juízo, somente se realizam 

descontos de mútuos bancários em benefícios previdenciários se 

obedecido um cronograma rígido e sequenciado de autorizações e 

validações no sistema do INSS, os quais, no final, significam que somente 

quando digitada uma senha, eletrônica, pessoal e intransferível pelo 

próprio aposentado é que o empréstimo será validado e passado a 

descontar nos proventos do beneficiário, o que importa dizer que somente 

a autora ou quem por ela autorizado, é que conseguiria solicitar o 

empréstimo, digitar a senha, e validar a contratação. A priori, sob a égide 

dos contratos eletrônicos, não é de per si causa de invalidação do ato 

jurídico, mormente porque o que se deve preservar é a potencial 

consciência do contratante sobre os termos do que está sendo pactuado, 

o que se dessume do simples fato de que não se contrata empréstimo 

consignado sem que o cliente se dirija a uma instituição bancária 

pessoalmente, ou sem que ele próprio, por meio dos recursos eletrônicos 

remotos, proceda à solicitação do contrato, o que, como é de sabença 

comezinha, só se consegue com a digitação própria e especifica das 

assinaturas digitais (senhas) do contratante, codificação que é de 

conhecimento único e pessoal de quem a criou (ou seja, do 

cliente/contratante). Além do mais, vez que foi comprovado nos autos que 

a parte autora recebeu os valores dos empréstimos, não havendo que se 

falar que a instituição bancária agiu de forma temerária, portanto, 

descabida qualquer indenização a título de danos morais e/ou materiais. 

Neste sentido, o TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REDIBITÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO 

CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM 

CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO 

CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE 

AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA 

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se 

configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 

186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes 

requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é 

medida que se impõe. (N.U 1000674-10.2017.8.11.0025, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 

19/12/2019)”. Assim, não sendo verificada qualquer irregularidade na 

prestação dos serviços dispendidos pelo banco requerido, reconheço 

como válida a cobrança dos empréstimos e, via de consequência, também 

reconheço a legalidade dos descontos realizados na conta da parte 

autora. DISPOSITIVO Por todo o exposto, nos termos do art. 490, do 

CPC/15, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda e, com fulcro no art. 

487, inciso I, do mesmo dispositivo legal, DECLARO EXTINTO O FEITO, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Em razão disso, reconheço como válida a 

cobrança dos empréstimos, bem como reconheço a legalidade dos 

descontos realizados na conta da parte autora. Em virtude do princípio da 

sucumbência, CONDENO à autora ao pagamento das custas e despesas 

judiciais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC/15. Todavia, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança de ambas as 

verbas, eis que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita. Com o 

trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe, observando-se às normas da CNGC-MT. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002992-49.2019.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

EDGARD JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002992-49.2019.8.11.0007. AUTOR(A): EDGARD 

JOSE DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de aposentadoria por idade híbrida 

proposta por Edgard José da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos qualificados nos autos. Alega a parte autora que 

durante sua vida produtiva manteve relações de labor no meio rural e 

urbano alternativamente, preenchendo a carência de 180 (cento e oitenta) 

contribuições, razão pela qual pleiteou o benefício perante a autarquia 

previdenciária, contudo, sua pretensão não foi acolhida 

administrativamente, restando ao autor recorrer ao judiciário. Assim, 

requereu a procedência do pedido para o fim de que lhe seja concedida a 

aposentadoria por idade híbrida, desde o protocolo do requerimento 

administrativo. A inicial veio instruída com documentos. Recebida a peça 

inaugural (Id. 22005233), foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita 

e determinada a citação da parte requerida. Foi apresentada contestação 

(Id. 22373653), arguindo preliminarmente que o feito deveria em suspenso 

em virtude do Tema 1.007 que trata sob a concessão de aposentadoria 

híbrida ser recebido como um recurso especial repetitivo pelo STJ e, no 

mérito, pretende-se a improcedência da demanda. Houve impugnação à 

contestação (Id. 230025810). Foi proferida decisão saneadora, rejeitando 

a preliminar outrora arguida, bem como designando audiência de instrução 

e julgamento (Id. 23995352). Juntada a ata da audiência (Id. 26031560). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Pois bem. Estando o processo devidamente instruído, e não 

havendo preliminares a serem analisadas, em função do despacho 

saneador, passo ao julgamento do mérito. Nota-se, pois, que a 

controvérsia do embate recai apenas sobre o fato de a parte requerente 

ostentar, ou não, a qualidade de segurado especial, bem como, se 

preencheu a carência necessária para obtenção do benefício pretendido. 

Muito bem. Dispõe o artigo 1º da Lei nº 8.213/91 que: "Art. 1º. A 

Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus 

beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de 

incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de 

serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem 

dependiam economicamente". Em se tratando de trabalhadores rurais, a 

exigência de início de prova material para reconhecimento da sua atividade 

(art. 55, § 3º da Lei nº 8.213/91), não pode ser dispensada (Súmula nº 

149 do STJ), mas, deve ser mitigada, pela consideração de que esse tipo 

de trabalhador não é assalariado, sem emprego permanente, nem registro 

formal, de sorte que exigir-lhe robusto início de prova material, como algum 

daqueles indicados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91, equivaleria, na 

prática, a negar-lhe acesso à Justiça. Contudo, analisando detidamente o 

conjunto probatório, percebe-se que a parte autora não logrou êxito em 

provar o exercício de atividades rurais correspondente ao período 

imediatamente anterior à data do implemento do requisito etário, haja vista 

que os documentos acostados aos autos não são suficientes a indicar 

que o mesmo cumpriu adequadamente o período respectivo de carência. 

Aliás, nem mesmo as testemunhas foram contundentes em seus 

depoimentos a fim de comprovar a qualidade de segurado do autor, pois, 

na inicial o autor afirma que esta em regime familiar, já que labora com 

seus irmãos, contudo, a testemunha Cláudio afirmou que o requerente 

reside sozinho, pelo período de 10 (dez) anos, o que já não condiz com o 

dito na inicial. Senão, vejamos: “No que se refere ao período em questão, o 

conjunto probatório demonstra o efetivo desempenho do labor rurícola em 

regime de economia familiar pelo Segurado com seus irmãos” sic. Id. 

21415341, pág. 2. Já a testemunha Edgar afirma que dois irmãos ainda 

residem com o requerente no sítio herdado de seu genitor, conforme 

podemos ver em seu depoimento. Dessa forma, resta evidente que as 

testemunhas na verdade não estão tão a par da situação do requerente. A 

propósito, de toda sorte, a prova documental não é satisfatória, haja vista 

que se computado todo o período em que há início de prova razoável, 

observa-se que o requerente tem 141 (cento e quarenta e uma) 

contribuições, isso, levando em conta o extrato CNIS e os documentos 

referentes à comprovação do período no campo, que se iniciou de fato em 

2015. Neste sentido, o TRF da 1ª Região assim se posiciona: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. QUALIDADE DE 

SEGURADA ESPECIAL NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE 

DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A concessão 

do benefício de aposentadoria por idade ¿mista¿ ou ¿híbrida¿, conforme 

disposto no art.48, §§3º e 4º, da Lei 8.213/91, condiciona-se à verificação 

do requisito etário, 65 anos para homens e 60 anos para mulheres, 

associado à demonstração do efetivo exercício de atividade rural em 

conjunto com períodos de contribuição prestados sob outras categorias 

de segurado (contribuinte individual, empregado, etc) por tempo 

equivalente ao da carência do benefício pretendido (180 contribuições 

mensais), observada a regra de transição prevista no art.142 do 

mencionado diploma legal. Para tanto, não se exige que o segurado esteja 

desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento 

administrativo, tal como possibilita o art. 51, § 4º do Decreto nº 3.048/1999. 

Quanto à atividade rural exercida, esta deve ser demonstrada mediante 

início razoável de prova material, coadjuvada de prova testemunhal 

coerente e robusta, ou prova documental plena, não sendo admissível a 

prova exclusivamente testemunhal. (...) 6. Improcedência dos pedidos 

mantida. Apelação desprovida. A Câmara, por unanimidade, negou 

provimento à Apelação. (AC 0069517-19.2016.4.01.9199, JUIZ FEDERAL 

POMPEU DE SOUSA BRASIL, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 DATA:07/05/2018 PAGINA:.)” grifei. 

No caso em tela, não há início de prova material, bem como a prova 

testemunhal não é precisa, impedindo assim qualquer decisão favorável 

ao autor. Infere-se, portanto, que a parte autora não se desincumbiu do 

ônus de comprovar o exercício de atividade rural pelo período necessário 

para comprovar sua carência, pois, não juntou documentos suficientes 

que comprovassem o labor rural nesse lapso temporal, assim como 

inexiste prova testemunhal e, além do mais, não foi comprovado o 

preenchimento total da carência em atividades urbanas. De tal forma, 

embora o autor satisfaça o requisito etário, o mesmo não preenche o lapso 

de carência exigido pela Lei 8.213/91. DISPOSITIVO JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria híbrida e julgo EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015. CONDENO a parte autora no pagamento de custas e 

honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/2015, que ficarão 

com suas EXIGIBILIDADES SUSPENSAS pelo prazo do art. 98, § 3º do 

CPC, eis que o feito tramita sob o pálio da Justiça Gratuita. Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante 

as baixas e cautelas de praxe, observando-se às normas da CNGC-MT. 

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

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003027-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DUARTE DE MELLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA PEDROSO MARINHO OAB - SP258199 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NATÁLIA DA CONCEIÇÃO (CONFINANTES)

ROSIMEIRE ATAÍDE DOS SANTOS (CONFINANTES)

CARLOS TADACHI MIZUKAMI (CONFINANTES)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003027-09.2019.8.11.0007. AUTOR(A): TEREZA 

DUARTE DE MELLO REU: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos. Trata-se de ação de 

usucapião proposta por Tereza Duarte de Mello em face da Cooperativa 

Agrícola de Cotia – Cooperativa central em liquidação, objetivando 

usucapir o imóvel descrito na inicial, pelos motivos ali descritos. A inicial 

veio instruída com diversos documentos. Recebida à inicial ao Id. 

22018675, determinou-se a citação do requerido, e, a notificação dos 

interessados, bem como foi deferida à gratuidade da Justiça. A fazenda 
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municipal informou não ter interesse na lide (Id. 22842415). Foi 

apresentada contestação ao Id. 23022309, pugnando pela concessão das 

benesses da Justiça Gratuita e, no mérito, não se opôs ao pedido 

principal. O Ministério Público pugnou pelo prosseguimento da demanda 

independentemente de sua intervenção. A fazenda estadual informou não 

ter interesse na lide (Id. 23978950). Certificou-se o decurso de prazo para 

eventuais interessados e da União (Id. 25843490). Houve impugnação à 

contestação (Id. 26531123). Vieram-me os autos conclusos. É a síntese 

do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita ao requerido, haja vista que comprovou 

satisfatoriamente sua hipossuficiência. No mais, veja-se que a parte 

autora lança mão do instituto da usucapião para assegurar o domínio 

sobre o imóvel situado no loteamento Embrião Urbano Carlinda, no 

Município de Carlinda-MT, com a área de 360,00m², Lote n° 13, quadra 

RS-18, descrito na matrícula nº 1.403, livro 2-G, do CRI da Comarca de 

Alta Floresta-MT. Verifica-se que, o imóvel em questão fora vendido pela 

requerida no ano de 1993, no entanto, em decorrência da não confecção 

da escritura de compra e venda a propriedade não teve seu registro 

alterado. Não obstante, a o imóvel foi objeto de outro contrato de compra e 

venda, tendo como compradores à parte autora no ano de 2005. Invoca 

em seu favor o instituto da Usucapião Extraordinária capaz de consolidar 

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

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

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

adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo 

requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título 

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

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

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

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

art. 1.238 do CC). Nesse viés, é de concluir que a usucapião 

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

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

domini, e prazo de 15 (quinze) anos, não exigindo justo título e boa-fé. A 

respeito do assunto segue a jurisprudência: “EMENTA: AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E 

ININTERRUPTA. LAPSO TEMPORAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS 

CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ARTIGO 333, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.238, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. 

ACESSIO POSSESSIONIS - REQUISITOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. Para o acolhimento da usucapião exige-se, apenas, 

o exercício da posse mansa e pacífica, com ânimo de dono, de forma 

contínua, pelo período previsto em lei. É do autor, porém, o ônus da prova 

dos fatos constitutivos de seu direito, de conformidade com o disposto 

artigo 333, inciso I, do Código Processo Civil. Comprovados os requisitos 

ensejadores à usucapião extraordinária, bem como a posse exclusiva e 

os demais requisitos legais, a procedência do pedido é medida que se 

impõe, conforme disposto no art. 1.238, § único, do Código Civil. É 

permitida a posse para fins de usucapião exercida por condômino/herdeiro 

de forma exclusiva sobre a coisa certa.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.12.025876-2/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2014, publicação da súmula em 

21/11/2014)”. “APELAÇÃO CÍVEL USUCAPIÃO DE BENS IMÓVEIS. AÇÃO 

DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Requisitos para a aquisição da 

propriedade implementados, no caso concreto, visto que, comprovada a 

posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini alegada. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. “(Apelação Cível Nº 70060472909, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago 

Saraiva, Julgado em 20/11/2014)”. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – REQUISITOS 

PREENCHIDOS – ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, 

os possuidores estabeleceram no imóvel a sua moradia habitual e 

provaram sua posse pacífica e ininterrupta sobre a área usucapienda há 

mais de 10 anos, exercida com animus domini. Demonstrada a presença 

dos requisitos insertos no artigo 1238 do Código Civil para a declaração da 

prescrição aquisitiva é de ser reconhecida a usucapião extraordinária.” 

(TJMT, Ap, 71203/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 

06/11/2014)”. No caso em apreço, ao que consta nos autos, a posse da 

autora possui o animus domini, é mansa e pacífica, é justa e não é violenta 

e nem clandestina, pois houve citação de todos os possíveis interessados 

e, o mais importante, levando-se em conta a disposição do art. 1.243 do 

CC/02 a parte autora computa para o cálculo da prescrição aquisitiva o 

período em que os outros compradores mantiveram-se na área. Nesse 

sentido: “USUCAPIÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – 

REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. (...) A 

posse do antecessor acresce à do sucessor, cuja soma deve ser 

admitida para configurar a usucapião extraordinária. (Ap 132589/2017, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)”. 

Outrossim, a prova documental revela como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora. Desta feita, restando comprovados os 

requisitos exigidos pela legislação civil pátria para a caracterização da 

usucapião extraordinária, impõe-se a declaração da aquisição da 

propriedade do imóvel pela autora por meio da prescrição aquisitiva, 

usucapião. Ademais, os adquirentes não providenciaram o registro da 

escritura e transferência do imóvel, sendo que a procedência da demanda 

é à medida que se impõe. Sobre isto, dispõe o Diploma Civil em seu artigo 

1.245, § 1º. Vejamos: “Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade 

mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o 

Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser 

havido como dono do imóvel”. DISPOSITIVO “Ex positis”, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na exordial, para DECLARAR, em favor da 

parte autora João Deodato Ferreira, A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR 

USUCAPIÃO do imóvel situado no loteamento Embrião Urbano Carlinda, no 

Município de Carlinda-MT, com a área de 360,00m², Lote n° 13, quadra 

RS-18, descrito na matrícula nº 1.403, livro 2-G, do CRI da Comarca de 

Alta Floresta-MT. Essa sentença servirá de título para matrícula, 

oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis dessa Comarca. 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, § 2° do CPC, fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, diante do 

deferimento das benesses da Justiça Gratuita, SUSPENDO a exigibilidade 

da cobrança das verbas sucumbenciais. Por fim, DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de 

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

sentença (artigo 1.238 do Código Civil), fazendo-se acompanhar da 

certidão de trânsito em julgado da sentença e as demais peças que se 

fizerem necessárias por exigência legal; Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas 

e cautelas de praxe, observando-se às normas da CNGC-MT. Ciência à 

Defensoria Pública e ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004191-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA MARIA AGUIAR DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

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

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1004191-43.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): ANA ROSA MARIA AGUIAR DE LIMA REU: INSS Vistos. 

Trata-se de ação de aposentadoria por idade rural c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada por Ana Rosa Maria de Aguiar contra o Instituto Nacional 

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

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

previdenciário que alega fazer jus. Para tanto, alegou que sempre exerceu 

atividade rural em regime de economia familiar. Diante disso, busca a 

procedência do pedido inicial para o fim de determinar à parte requerida a 

concessão da aposentadoria por idade rural, com o pagamento de todas 

as parcelas vencidas a partir da data do requerimento administrativo 

21/05/2018. Em sede de tutela de urgência, pede a concessão do 

benefício pretendido. Com o pedido inicial vieram documentos. Recebida a 

inicial, foi indeferida a tutela antecipada e determinada a citação da 

autarquia ré para apresentar contestação no prazo legal. Contestação 
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apresentada, em seguida, a parte autora se manifestou, pugnando pela 

designação de audiência. O feito foi saneado, oportunidade em que foi 

designada audiência de instrução. Realizada audiência de instrução e 

julgamento na data de 11/12/2019. É o relato do necessário. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Não havendo outras questões processuais e estando o feito 

devidamente instruído por laudo pericial, passo à análise do pedido de 

mérito. Com relação à idade mínima, tenho que a parte autora juntou 

documentação que indica nascimento em 29/03/1962, logo, tinha na época 

do protocolo da ação, 56 anos de idade. De acordo com o art. 48, § 1º e o 

art. 143 da Lei de Benefícios, bem como o art. 201 da CF, a idade mínima 

para aposentadoria urbana por idade é de 65 anos para o homem e 60 

anos para a mulher, e para o trabalhador rural por idade, 60 anos para o 

homem e 55 anos para a mulher. Com relação à carência, o art. 48 da Lei 

de Benefícios estabelece que o trabalhador rural deve: (1) comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

(2) período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a 

VIII do § 9º do art. 11. Ademais, considera-se início de prova material, para 

fins de comprovação da atividade rural, documentos que contêm a 

profissão ou qualquer outro dado que evidencie o exercício da atividade 

rurícola e seja contemporâneo ao fato nele declarado. Nesse condão, a 

autora trouxe aos autos os seguintes documentos: 1) Comunicação de 

decisão; 2) Documento comprovação título emitido pelo INCRA; 3) Matricula 

de imóvel rural; 4) Certidão de Casamento constando como profissão do 

marido da requerente como agricultor; 5) Declaração de exercício de 

atividade rural; 6) Notas fiscais e declaração de aptidão ao pronaf; No 

tocante ao início de prova material, adotam-se os posicionamentos 

jurisprudenciais abaixo arrolados: “Súmula 577-STJ: É possível 

reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo 

apresentando, desde que amparado em convincente prova testemunhal 

colhida sob o contraditório”. “Súmula nº 6 da TNU: a certidão de 

casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de 

trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova material da 

atividade rurícola”. “Súmula N°14 da TNU Para a concessão de 

aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material, 

corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”. 

“Súmula nº 32, da AGU: "para fins de concessão dos benefícios dispostos 

nos artigos 39, inciso I e seu parágrafo único, e 143 da lei 8.213, de 24 de 

julho de 1991, serão considerados como início razoável de prova material 

documentos públicos e particulares dotados de fé pública, desde que não 

contenham rasuras ou retificações recentes, nos quais conste 

expressamente a qualificação do segurado, de seu cônjuge, enquanto 

casado, ou companheiro, enquanto durar a união estável, ou de seu 

ascendente, enquanto dependente deste, como rurícola, lavrador ou 

agricultor, salvo a existência de prova em contrário”. "O segurado especial 

(art. 143 da Lei nº 8.213/1991) tem que estar laborando no campo quando 

completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em 

que poderá requerer seu benefício, ressalvada a hipótese do direito 

adquirido em que o segurado especial preencheu ambos os requisitos de 

forma concomitante, mas não requereu o benefício. STJ. 1ª Seção. REsp 

1.354.908-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 9/9/2015 

(Info 576)." Sobre a carência, ressalta-se que a legislação não exige a 

continuidade do período que será considerado para tal fim, isto é, é 

necessário que a autora comprove o tempo mínimo de trabalho como 

segurado especial (a lei chama isso de tempo mínimo de carência). Esse 

tempo mínimo irá variar de acordo com o ano em que a pessoa completar a 

idade mínima conforme tabela prevista no artigo 142 da Lei nº 8.213/91. 

Importante destacar, também, que o período de carência pode ser 

comprovado pelos documentos exemplificativamente listados no artigo 106 

da Lei n° 8.213/1991, os quais podem ser corroborados pela prova 

testemunhal. Volvendo à hipótese dos autos, verifica-se que a autora 

possui mais de 55 anos de idade, tendo comprovado que laborou nas lides 

do campo, em regime de economia familiar, com início de prova material 

fundado nos documentos que acompanham a inicial. Do mesmo modo, as 

testemunhas ouvidas em Juízo afirmaram que conhecem a autora, e que 

ela sempre trabalhou nas lides rurais, exercendo a atividade rural sob o 

regime de economia familiar. Vale ressaltar, que apesar de a autarquia ré 

ter apresentado junto com a peça contestatória o extrato do CNIS 

constando que o esposo da autora trabalhou em empresa, tal pleito não 

merece prosperar, uma vez que, se comprovou o exercício da atividade 

rural, mesmo que de forma descontínua, pelo período mínimo equivalente à 

carência do benefício (art. 142 da Lei 8.213/91), não há que se falar em 

improcedência da pretensão. Sendo assim, percebe-se que a parte se 

encaixa no conceito teleológico de trabalhadora rural previsto na Lei nº 

8.213/1991, ou seja, aquela pessoa humilde, de parcos recursos 

financeiros e que depende imprescindivelmente do valor pecuniário da 

aposentadoria rural para propiciar sua vital subsistência. Portanto, no 

caso vertente verifica-se que a prova testemunhal encontra-se 

entrelaçada com todos os elementos probatórios alegados na exordial. 

Assim, existindo comprovação da atividade rural exercida pela requerente, 

o deferimento do aludido benefício previdenciário é medida que se impõe. 

Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conceder a aposentadoria 

rural por idade à autora ANA ROSA MARIA DE AGUIAR, com qualificação 

abaixo, e declarar o seu direito de perceber um salário mínimo por mês, 

inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n.° 8.213/1991 e arts. 7.º, 

incisos VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis 4.090/1962 e 4.749/1965, nos 

termos retro expendidos, a contar do requerimento administrativo ocorrido 

em 21/05/2018, com imediata implantação do benefício no sistema de 

pagamento da autarquia requerida, conforme regra dos arts. 296/297 e 

311 do NCPC, tratando-se de verba de nítido cunho alimentar. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do NCPC, DETERMINO, ainda, que a partir da 

implantação da referida aposentadoria por idade, seja cancelado eventual 

benefício de Amparo Social ao Idoso. As prestações em atraso deverão 

ser pagas de uma só vez, com incidência de juros e correção monetária, 

observados os seguintes parâmetros: ante a modulação dos efeitos das 

ADIs nº 4.357 e nº 4.425 pelo E. Supremo Tribunal Federal, a correção 

monetária, contada do ajuizamento da demanda, será calculada de acordo 

com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança 

(TR), nos termos da EC nº 62/2009, até o dia 25 de março de 2015. A 

partir desta data, referida correção será calculada de acordo com o Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E. Os juros de mora, de 

seu turno, contados desde a citação, serão calculados com base nos 

índices aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no 

art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 

(STJ, AgRg no REsp 1140905/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, T5 Quinta 

Turma, julgado em 12 de maio de 2015). ANTECIPO a tutela para determinar 

ao INSS que implante em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o benefício de aposentadoria por idade rural com renda mensal de 

um salário mínimo, uma vez que presente o perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo, diante da natureza alimentar do benefício 

pleiteado. Nos termos do art. 1.288 da CNGC, declaro: I) Nome da 

segurada ANA ROSA MARIA DE AGUIAR; II) Benefício concedido - 

Aposentadoria Rural por Idade; III) Renda mensal atual - Renda mensal de 

um salário mínimo nacional; IV) Data de início do benefício – DIB – 

(21/05/2018) V) Renda mensal inicial – RMI – Um salário mínimo nacional; 

VI) Data do início do pagamento – 30 dias da data da intimação da 

sentença, vez que deferida neste ato a antecipação de tutela Condeno o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

as prestações vencidas até a prolação da sentença, observando o 

enunciado da Súmula 111 do STJ e os termos do artigo 85, §3º, I, do CPC. 

DEIXO de condenar o requerido no pagamento das custas processuais, 

eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei 

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

de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os 

nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais e nada sendo 

requerido em 15 dias, ao arquivo, com as anotações e baixas devidas. 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000342-29.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL REGINA PONCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000342-29.2019.8.11.0007. 

REQUERENTE: ISABEL REGINA PONCE REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de aposentadoria por idade 

rural c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ISABEL REGINA PONCE 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o qual, em síntese, 

pretende a concessão da tutela para o fim de determinar que a autarquia 

ré implante o benefício previdenciário que alega fazer jus. Para tanto, 

alegou que sempre exerceu atividade rural em regime de economia 

familiar. Diante disso, busca a procedência do pedido inicial para o fim de 

determinar à parte requerida a concessão da aposentadoria por idade 

rural, com o pagamento de todas as parcelas vencidas a partir da data do 

requerimento administrativo 02/07/2017. Em sede de tutela de urgência, 

pede a concessão do benefício pretendido. Com o pedido inicial vieram 

documentos. Recebida a inicial, foi indeferida a tutela antecipada e 

determinada a citação da autarquia ré para apresentar contestação no 

prazo legal. Devidamente citada a autarquia ré não apresentou 

contestação. O feito foi saneado, oportunidade em que foi designada 

audiência de instrução. Realizada audiência de instrução e julgamento na 

data de 09/12/2019. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Não havendo outras questões processuais e estando o feito devidamente 

instruído por laudo pericial, passo à análise do pedido de mérito. Com 

relação à idade mínima, tenho que a parte autora juntou documentação que 

indica nascimento em 02/10/1962, logo, tinha na época do protocolo da 

ação, 57 anos de idade. De acordo com o art. 48, § 1º e o art. 143 da Lei 

de Benefícios, bem como o art. 201 da CF, a idade mínima para 

aposentadoria urbana por idade é de 65 anos para o homem e 60 anos 

para a mulher, e para o trabalhador rural por idade, 60 anos para o homem 

e 55 anos para a mulher. Com relação à carência, o art. 48 da Lei de 

Benefícios estabelece que o trabalhador rural deve: (1) comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

(2) período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a 

VIII do § 9º do art. 11. Ademais, considera-se início de prova material, para 

fins de comprovação da atividade rural, documentos que contêm a 

profissão ou qualquer outro dado que evidencie o exercício da atividade 

rurícola e seja contemporâneo ao fato nele declarado. Nesse condão, a 

autora trouxe aos autos os seguintes documentos: 1) Comunicação de 

decisão; 2) Escritura de compra e venda; 3) Receituário agronômico 4) 

Guia de Trânsito Animal (GTA) ; 5) Notas fiscais e outros; No tocante ao 

início de prova material, adotam-se os posicionamentos jurisprudenciais 

abaixo arrolados: “Súmula 577-STJ: É possível reconhecer o tempo de 

serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentando, desde que 

amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório”. 

“Súmula nº 6 da TNU: a certidão de casamento ou outro documento idôneo 

que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início 

razoável de prova material da atividade rurícola”. “Súmula N°14 da TNU 

Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material, corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício”. “Súmula nº 32, da AGU: "para fins de concessão 

dos benefícios dispostos nos artigos 39, inciso I e seu parágrafo único, e 

143 da lei 8.213, de 24 de julho de 1991, serão considerados como início 

razoável de prova material documentos públicos e particulares dotados de 

fé pública, desde que não contenham rasuras ou retificações recentes, 

nos quais conste expressamente a qualificação do segurado, de seu 

cônjuge, enquanto casado, ou companheiro, enquanto durar a união 

estável, ou de seu ascendente, enquanto dependente deste, como 

rurícola, lavrador ou agricultor, salvo a existência de prova em contrário”. 

"O segurado especial (art. 143 da Lei nº 8.213/1991) tem que estar 

laborando no campo quando completar a idade mínima para se aposentar 

por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício, 

ressalvada a hipótese do direito adquirido em que o segurado especial 

preencheu ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu 

o benefício. STJ. 1ª Seção. REsp 1.354.908-SP, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, julgado em 9/9/2015 (Info 576)." Sobre a carência, ressalta-se 

que a legislação não exige a continuidade do período que será 

considerado para tal fim, isto é, é necessário que a autora comprove o 

tempo mínimo de trabalho como segurado especial (a lei chama isso de 

tempo mínimo de carência). Esse tempo mínimo irá variar de acordo com o 

ano em que a pessoa completar a idade mínima conforme tabela prevista 

no artigo 142 da Lei nº 8.213/91. Importante destacar, também, que o 

período de carência pode ser comprovado pelos documentos 

exemplificativamente listados no artigo 106 da Lei n° 8.213/1991, os quais 

podem ser corroborados pela prova testemunhal. Volvendo à hipótese dos 

autos, verifica-se que a autora possui mais de 55 anos de idade, tendo 

comprovado que laborou nas lides do campo, em regime de economia 

familiar, com início de prova material fundado nos documentos que 

acompanham a inicial. Do mesmo modo, as testemunhas ouvidas em Juízo 

afirmaram que conhecem a autora, e que ela sempre trabalhou nas lides 

rurais, exercendo a atividade rural sob o regime de economia familiar. 

Sendo assim, percebe-se que a parte se encaixa no conceito teleológico 

de trabalhadora rural previsto na Lei nº 8.213/1991, ou seja, aquela 

pessoa humilde, de parcos recursos financeiros e que depende 

imprescindivelmente do valor pecuniário da aposentadoria rural para 

propiciar sua vital subsistência. Portanto, no caso vertente verifica-se que 

a prova testemunhal encontra-se entrelaçada com todos os elementos 

probatórios alegados na exordial. Assim, existindo comprovação da 

atividade rural exercida pela requerente, o deferimento do aludido 

benefício previdenciário é medida que se impõe. Posto isto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido para conceder a aposentadoria rural por idade à 

autora ISABEL REGINA PONCE, com qualificação abaixo, e declarar o seu 

direito de perceber um salário mínimo por mês, inclusive abono anual na 

forma do art. 40 da Lei n.° 8.213/1991 e arts. 7.º, incisos VIII e XXIV, e 

201, § 2.°, da CF e Leis 4.090/1962 e 4.749/1965, nos termos retro 

expendidos, a contar do requerimento administrativo ocorrido em 

02/10/2017, com imediata implantação do benefício no sistema de 

pagamento da autarquia requerida, conforme regra dos arts. 296/297 e 

311 do NCPC, tratando-se de verba de nítido cunho alimentar. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do NCPC, DETERMINO, ainda, que a partir da 

implantação da referida aposentadoria por idade, seja cancelado eventual 

benefício de Amparo Social ao Idoso. As prestações em atraso deverão 

ser pagas de uma só vez, com incidência de juros e correção monetária, 

observados os seguintes parâmetros: ante a modulação dos efeitos das 

ADIs nº 4.357 e nº 4.425 pelo E. Supremo Tribunal Federal, a correção 

monetária, contada do ajuizamento da demanda, será calculada de acordo 

com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança 

(TR), nos termos da EC nº 62/2009, até o dia 25 de março de 2015. A 

partir desta data, referida correção será calculada de acordo com o Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E. Os juros de mora, de 

seu turno, contados desde a citação, serão calculados com base nos 

índices aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no 

art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 

(STJ, AgRg no REsp 1140905/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, T5 Quinta 

Turma, julgado em 12 de maio de 2015). ANTECIPO a tutela para determinar 

ao INSS que implante em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o benefício de aposentadoria por idade rural com renda mensal de 

um salário mínimo, uma vez que presente o perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo, diante da natureza alimentar do benefício 

pleiteado. Nos termos do art. 1.288 da CNGC, declaro: I) Nome da 

segurada ISABEL REGINA PONCE; II) Benefício concedido - Aposentadoria 

Rural por Idade; III) Renda mensal atual - Renda mensal de um salário 

mínimo nacional; IV) Data de início do benefício – DIB – (02/10/2017) V) 

Renda mensal inicial – RMI – Um salário mínimo nacional; VI) Data do início 

do pagamento – 30 dias da data da intimação da sentença, vez que 

deferida neste ato a antecipação de tutela Condeno o INSS ao pagamento 

dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre as prestações 

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

111 do STJ e os termos do artigo 85, §3º, I, do CPC. DEIXO de condenar o 

requerido no pagamento das custas processuais, eis que ISENTO (artigo 

4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, 

da Lei Estadual nº 7.603/01). Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Preclusas as vias recursais e nada sendo requerido em 15 

dias, ao arquivo, com as anotações e baixas devidas. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001113-12.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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VANDERSON RICARDO JORGE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO COLICCHIO DOS SANTOS (REU)

LUIZ CARLOS BACANELO (REU)

SONIA MARIA ALVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001113-12.2016.8.11.0007. 

AUTOR(A): VANDERSON RICARDO JORGE REU: SONIA MARIA ALVES, 

LUIZ CARLOS BACANELO, ROGERIO COLICCHIO DOS SANTOS Vistos. 

Trata-se de ação de despejo c/c ação de cobrança proposta por 

Vanderson Ricardo Jorge em face de Sônia Maria Alves, Luiz Carlos 

Bacanelo e Rogério Colicchio dos Santos, todos devidamente qualificados 

nos autos. Aduziu o autor ter celebrado com os requeridos Sônia e Luiz 

um contrato de locação de imóvel residencial na data de 05/12/2015, cuja 

validade seria de 12 (doze) meses, se encerrando em 05/12/2016, sendo 

estabelecido no contrato que o Sr. Rogério ficaria na condição de fiador. 

Indicou que o valor pactuado do aluguel foi de R$ 700,00 (setecentos 

reais) nos 06 (seis) primeiros meses, e R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta 

reais) no restante do período, entretanto, sustenta a parte autora que os 

requeridos deixaram de cumprir com suas obrigações referentes ao 

pagamento dos alugueis, IPTU, energia elétrica e água do imóvel desde o 

mês de agosto de 2016. Indicou que o valor devido a título de alugueis na 

época da propositura da ação era o montante de R$ 3.400,00 (três mil e 

quatrocentos reais); a quantia de R$ 206,19 (duzentos e seis reais e 

dezenove centavos) referente às tarifas de água e esgoto; o valor de R$ 

582,66 (quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos) a 

título de IPTU e R$ 2.550,00 com relação à multa contratual estabelecida. 

Diante disso, requer a parte autora por meio desta ação a resolução do 

contrato de locação celebrado entre as partes, com a condenação dos 

requeridos no pagamento dos encargos oriundo do contrato, sendo 

expedido mandado de despejo do imóvel objeto do contrato. Com a inicial 

acompanhou os documentos ali anexados. A inicial foi recebida pela 

decisão de Id. 4351570, onde se deferiu a justiça gratuita em favor da 

parte autora e designou-se data para realização de audiência conciliatória. 

Citado (Id. 4913602), o requerido Rogério Colicchio dos Santos apresentou 

sua contestação nos autos (Id. 5030466) e na oportunidade, suscitou a 

preliminar de sua ilegitimidade passiva, insurgindo-se ainda, sobre o valor 

atribuído a causa e a justiça gratuita deferida em favor do autor. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Certidão de 

tempestividade da contestação apresentada (Id. 5035843). A parte autora 

pugnou pela citação editalícia dos requeridos Sônia e Luiz ou a expedição 

de ofício para a obtenção dos endereços destes (Id. 6701045). O pedido 

acima exposto foi indeferido pela decisão de Id. 6738966, determinado a 

intimação dos autores para dar andamento no feito. Foram realizadas 

várias tentativas de citação dos requeridos Sônia e Luiz, sendo todas 

infrutíferas, razão pela qual na decisão de Id. 8714586 procedeu com a 

procura dos endereços destes via Sistema Infojud. Diante das várias 

tentativas sem êxito de citação dos requeridos, foi deferida a citação 

deles por edital, nomeando-se a Defensoria Pública como curador especial 

em caso de revelia (Id. 11048221). Edital de publicação (Id. 17335963), e 

certidão de decurso de prazo para manifestação (Id. 21286229). A 

Defensoria Pública na qualidade de curador especial dos requeridos em 

revelia apresentou contestação por negativa geral (Id. 21296408). 

Manifestação da parte autora sob o Id. 23023817, informando que ao 

longo do curso da ação o imóvel em questão foi desocupado 

voluntariamente polos requeridos, razão pela qual o referido pedido 

perdeu seu objeto, requerendo a continuação da ação com relação ao 

pleito de cobrança dos encargos do imóvel, mediante o julgamento imediato 

da lide. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. De início, em exame 

a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos podem ser 

comprovados por meio de prova documental juntada aos autos. Com 

fundamento nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio 

da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas. Diante disso, 

cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 335 do 

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

probatória. Em razão da existência de preliminares, passo à sua análise. 

DA ILEGITMIDADE PASSIVA AD CAUSAM Aduz a parte requerida Rogério 

ser ilegítimo para figurar o polo passivo da presente ação com relação ao 

pedido de despejo por ser fiador do contrato. Pois bem, muito embora a 

preliminar encontre amparo legal, sendo possível o acolhimento da 

ilegitimidade passiva do requerido Rogério com relação ao pedido de 

despejo, observo que o referido pleito já perdeu seu objeto conforme 

manifestação da própria autora na petição de Id. 23023817. Assim, tal 

preliminar está prejudicada, sendo que o mérito da perda do objeto será 

alvo de deliberação posteriormente nesta decisão. Diante disso, DECLARO 

prejudicada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte 

requerida. DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA Argumenta o 

requerido que o autor atribuiu à causa o valor correspondente a 12 (doze) 

vezes o valor do aluguel, sendo que o correto deveria ser a soma 

monetária corrigida do valor principal do valor da dívida na forma do artigo 

292, inciso I, do CPC, razão pela qual aduziu que a petição inicial está 

inepta devendo ser indeferida. Pois bem, sobre isso, vejamos o que diz o 

artigo 58, inciso III, da Lei nº 8.245/91: “Art. 58. Ressalvados os casos 

previstos no parágrafo único do art. 1º, nas ações de despejo, 

consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais 

de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: (...) III - 

o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese 

do inciso II do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento;” 

No caso dos autos, a parte autora propôs a inicial almejando o despejo do 

requerido do imóvel, bem como a cobrança dos alugueis atrasado e dos 

acessórios da locação. Com isso, a parte autora atribuiu à causa o valor 

de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), correspondente à soma de 12 

(doze) meses de alugueis, exatamente o que determina a normativa 

exposta. Diante disso, entendo como correto o valor atribuído à causa, 

razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada. DA IMPUGNAÇÃO A 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA Insurge a parte requerida por meio de 

preliminar de contestação contra o deferimento da justiça gratuita em favor 

da parte autora, alegando que este não comprovou sua real situação de 

hipossuficiência. Pois bem, a concessão da justiça gratuita em favor do 

requerente foi em razão da sua situação excepcional em que comprovou 

que compromete grande parte de sua renda com o sustento de sua família 

e a manutenção de seu genitor no Estado de São Paulo em razão deste 

realizar tratamento de câncer. Diante disso, muito embora o requerido 

muito bem fundamentou seus argumentos em sua contestação, observo 

que ele apenas fez menções ao suposto não preenchimento da parte 

requerente nos requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita, 

entretanto, está não comprovou documentalmente as razões para a 

revogação do benefício. Diante disso, e por todo o exposto, REJEITO a 

preliminar de impugnação à assistência judiciária. Superada todas as 

preliminares arguidas e, inexistindo outras questões processuais a serem 

decididas declaro o feito SANEADO e passo ao julgamento do mérito. DO 

MÉRITO O pedido de mérito da petição inicial é para determinar o despejo 

do requerido do imóvel objeto do contrato, bem como a condenação 

destes ao pagamento das dívidas inertes (aluguel, IPTU, eletricidade, água 

e esgoto). COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DESPEJO Compulsando os 

autos verifico que após a citação e contestação dos requeridos, a parte 

autora se manifestou requerendo a continuação da demanda apenas com 

relação ao pedido de cobrança, haja vista que a parte requerida havia 

desocupado o imóvel em questão. Assim, vejo que, o caso em relação ao 

pedido de despejo comporta a ausência de pressupostos de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual o feito 

deve ser extinto. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação com 

relação ao pedido de despejo, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil diante da superveniente 

perda do objeto. DO PEDIDO DE COBRANÇA Os réus Sônia e Luiz foram 

citados por edital e estão representados por curador especial, que está 

dispensado do ônus da impugnação específica dos fatos, conforme 

previsão contida no artigo 341, parágrafo único, do CPC, apresentando 

contestação por negativa geral sob o Id. 21296408. A parte autora 

fundamenta a presente lide na ausência de pagamento de aluguel e 

encargos, sendo que a ré poderia evitar a rescisão da locação 

requerendo, no prazo da contestação, autorização para o pagamento do 
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débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito 

judicial (Lei 8.245/91 – inciso II, do artigo 62). Ainda que a negativa geral 

apresentada pelo curador especial nomeado aos requeridos e o fato de 

haver pluralidade de réus e um contestou a ação afastar os efeitos da 

revelia, tornando controvertidos os fatos alegados, o certo é que a 

representação por curador especial não tem o condão de inverter o ônus 

probatório, cabendo aos requeridos, portanto, comprovar a existência de 

fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da parte autora, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que não o fizeram. Desse modo, 

diante da existência de relação jurídica entre as partes (Id. 4264647) e da 

inexistência de prova do pagamento dos alugueis e encargos, ônus que 

competia à requerida, a parte autora faz jus ao recebimento dos alugueis 

vencidos até a efetiva desocupação do imóvel e os demais encargos 

locatícios. Anoto, ainda, que o valor do aluguel mensal a ser considerado 

no cálculo deve ser de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), conforme 

consta no contrato de locação (Id. 4264647). Cumpre destacar que os 

valores em atraso devem ser atualizados com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor – INPC e incidirá desde o vencimento de cada 

aluguel. Quanto aos juros moratórios, correta a incidência nas datas dos 

respectivos vencimentos, não havendo se falar em aplicação do artigo 

405, do CC para a hipótese. No caso, trata-se de mora de natureza ex re, 

cuja constituição se dá de pleno direito em decorrência do inadimplemento 

da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, a teor do disposto no artigo 

397, do CC. Com relação aos débitos do imóvel referente à energia, água e 

IPTU, o Parágrafo Terceiro do contrato de locação celebrado entre as 

parte previa que caberia ao requerido arcar com as taxas de água e luz 

do imóvel durante a vigência do contrato, razão pela qual deve os 

demandados arcar com os encargos desta natureza que ficaram em 

aberto. Da mesma forma foi transferida o dever de arcar com o IPTU do 

imóvel para o requerido por livre tradição entre as partes, devendo este 

suportar tal valor (Id. 4264647 – Pág. 04). DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na presente de ação de despejo 

c/c ação de cobrança proposta por Vanderson Ricardo Jorge em face de 

Sônia Maria Alves, Luiz Carlos Bacanelo e Rogério Colicchio dos Santos, 

para declarar rescindida a locação entre as partes. Deixo de decretar o 

despejo, considerando sua perda do objeto no decorrer da demanda. 

Condeno os requerido solidariamente ao pagamento do aluguel referente 

aos mês de agosto, setembro, outubro e novembro de 2016, considerando 

o valor mensal de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), a serem 

corrigidos pelo INPC, a partir do vencimento de cada aluguel, com juros 

moratório de um por cento (1%), a partir do vencimento de cada parcela e 

ainda, ao pagamento do IPTU, conta de água e energia elétrica que não 

foram pagos na vigência da locação, com todos os acréscimos. Condeno 

os requeridos ainda, no pagamento da multa contratual no valor de 03 

(três) meses de aluguel, conforme previsto na Cláusula 03 do contrato. 

Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido 

condeno a requerida no pagamento das custas processuais e honorário 

advocatício, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º, c/c parágrafo único 

do artigo 86, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos após 

as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003873-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FAYER PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (REU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ OAB - SP258568 (ADVOGADO(A))

LEONARDO DE LIMA NAVES OAB - MG0091166A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003873-60.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): FAYER PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA REU: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, ERIVELTO DA SILVA GASQUES Vistos. 

Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento cumulado com 

rescisão contratual com pedido de liminar de desocupação inaudita altera 

parte, movida por FAYER PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA em face 

de DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS e ERIVELTO DA SILVA GASQUES, todos 

devidamente qualificados nos autos. Aduziu a parte autora ser a legítima 

proprietária do imóvel localizado na Av. Ariosto da Riva Neto, n. 2.559, 

nesta cidade de Alta Floresta/MT, e que em 28/06/2011 celebrou com a 

parte requerida um contrato de locação de imóvel pelo prazo de 10 (dez) 

anos, cuja data inicial era em 01/06/2011 e a final em 30/06/2021, e que o 

valor do aluguel foi fixado inicialmente em R$ 7.500,00 (sete mil e 

quinhentos reais) o qual deveria ser depositado até o dia 10 (dez) de cada 

mês. Informou a parte autora que passou a integrar o contrato indicado 

nos autos mediante o 1º aditivo ao contrato de locação quando sucedeu 

os locadores Adelaide Lourenço Auada, Nasser Auada e Carina Tatiane 

Auada, assim como que o contrato é garantido pelo fiador e requerido 

Erevelto. Sustentou que a parte requerida passou a descumprir o acordo 

durante a vigência do contrato, deixando de pagar os aluguéis entre o 

período de 10/03/2018 a 10/10/2018, e pagando a quantia desatualizada 

entre 10/06/2016 e 10/02/2018, conforme tabela indicada nos autos, cujo 

valor total devido pela parte requerente era a quantia de R$ 109.616,14 

(cento e nove mil seiscentos e dezesseis reais e quatorze centavos). 

Indicou ainda que a parte requerida não estaria mantendo as licenças de 

funcionamento do imóvel em questão em dia, assim como supostamente 

não estaria mantendo todos os procedimentos de segurança que o imóvel 

necessita, configurando assim no descumprimento do contrato celebrado 

entre as partes. Manifestou ainda, que a parte demandada estaria em 

recuperação extrajudicial (Processo nº 1088556-25.2018.8.26.0100) em 

trâmite perante a 1ª Vara de Falências e Recuperação Judicial da Comarca 

da Capital do Estado de São Paulo, razão pela qual objetiva com esta 

presenta ação apenas a declaração da rescisão contratual e o despejo do 

imóvel por descumprimento do contrato. Entendendo presente os 

requisitos, pugnou pela concessão em caráter liminar de desocupação do 

imóvel por parte do polo passivo mediante a intimação da parte autora para 

recolher a caução exigida legalmente, artigo 59, § 1º, inciso IX. Com a 

inicial acompanhou os documentos ali anexados. Pelo despacho de Id. 

16478540, foi determinado que a parte autora emendasse a inicial a fim de 

proceder o recolhimento prévio do valor correspondente aos três meses 

de aluguel a fim de poder ser deliberado o pedido liminar realizado pela 

parte requerente. Ao Id. 16539133, a parte autora emendou a inicial a fim 

de acrescentar a empresa CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO 

S/A – conhecida como RICARDO ELETRO no polo passivo da demanda, 

sustentando ser empresa pertencente ao grupo econômico da requerida 

DISMOBRAS. Nova emenda a inicial da parte autora verificado no Id. 

16659360, juntando o comprovante da guia e comprovante do depósito 

judicial referente ao valor da caução para apreciação do pedido liminar. A 

decisão de Id. 16910984 deferiu o pedido de retificação do polo passivo 

da demanda a fim de incluir o requerido Carlos Saraiva Importação e 

Comércio S/A (conhecida como Ricardo Eletro), assim como concedeu o 

pedido liminar pretendido pela parte autora, determinando-se que os 

requerido desocupassem o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Certidão 

positiva da citação do polo passivo (Id. 17143941). O requerido opôs 

embargos de declaração ao Id. 17270027 contra a decisão que concedeu 

o pedido liminar, arguindo as preliminares de suspensão do feito pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias em razão da decisão proferida pelo 

juízo da vara de falências da comarca de São Paulo/SP nos autos nº 

1088556-25.2018.8.26.0100, bem como a preliminar de ilegitimidade 

passiva da inclusão do requerido Carlos Saraiva Importação e Comércio 

S/A, assim como no mérito dos embargos, aduziu haver contradição e 

omissão na decisão atacada. Os requeridos contestaram a ação conforme 

Id. 17282314, ocasião em que arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva 

da empresa Carlos Saraiva Importação e Comercio S/A, bem como a 

preliminar de necessidade da suspensão da ação em razão da 

recuperação extrajudicial da requerida, e, no mérito, requereu a 

improcedência da demanda. Ao Id. 18676784, a parte requerida informou 

que realizou a devolução do imóvel objeto do contrato atacado nos autos 

pugnando pela extinção do processo nos termos do artigo 485, IV do CPC. 

Ao Id. 18961879, a parte autora apresentou suas contrarrazões aos 

embargos de declaração opostos pelo requerido onde pugnou por sua 

rejeição e o regular procedimento do feito, haja vista que o mérito da ação 

almeja além da desocupação do imóvel, a rescisão do contrato celebrado 
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entre as partes. A parte autora se manifestou contrária ao pedido de 

extinção da ação por perda do objeto, pugnando pela citação do fiador e 

liberação do valor depositado em caução (Id. 19050977). Os embargos de 

declaração foram julgados improcedentes (Id. 19543496) assim como 

indeferido o pedido de extinção do feito por perda do objeto, 

determinando-se ainda a intimação da parte requerida para se manifestar 

acerca do pedido de citação do fiador e liberação do depósito caução 

realizado nos autos. A parte requerida novamente opôs embargos contra 

a sentença que julgou improcedente os primeiros embargos (Id. 

19543496), alegando que ela está eivada de omissão com relação ao 

pedido de extinção da ação por perda do objeto, vez que a parte 

embargante havia entregado o imóvel objeto da ação. Certidão de 

tempestividade dos embargos opostos (Id. 20864454). Contrarrazões aos 

embargos de declaração (Id. 23138732). É o relato do necessário. 

Fundamento. Decido. De início, cumpre registrar que, o artigo 1.022, do 

CPC/2015, dispõe que os embargos de declaração são cabíveis contra 

qualquer decisão judicial nas seguintes hipóteses, “in verbis”: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o”. Reexaminado a sentença, verifico 

inexistir obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, 

isso porque analisando detidamente os autos, vejo que a embargante 

claramente, na verdade, pretende modificar o “decisum”, mudando o 

entendimento externado na sentença, da mesma forma que realizou 

mediante os primeiros embargos opostos. Ocorre que a sentença 

contradiz o direito que o requerido/embargante alega ter, mas isto não tem 

potencial para configurar eventual omissão, assim como tratada pelo art. 

1.022 do CPC/15. Portanto, vê-se claramente a inadequação do “recurso” 

eleito, uma vez que a irresignação apontada deveria ser objeto de 

procedimento próprio, haja vista que a parte embargante ataca o julgado 

por entender ser diverso o direito aplicado na decisão. É claro que o 

embargante discorda da decisão que indeferiu o pedido de extinção da lide 

pela perda do objeto, alegando ainda que não houve pronunciamento 

judicial sobre a ilegitimidade passiva de Carlos Saraiva Importação e 

Comercio S.A. Pois bem, sem que seja reanalisado a demanda, ressalto 

que a entrega do imóvel se deu posterior ao deferimento da liminar e, 

ainda, o pedido da parte autora não é apenas o despejo, mas também a 

rescisão contratual, razão pela qual, uma vez que este não concordou 

com o pedido de extinção o feito deverá continuar. Com relação à 

ilegitimidade esta foi alegada em preliminar de contestação, razão pela qual 

será apreciado o pedido durante o saneamento do processo, não sendo 

alvo de apreciação pelos embargos aqui opostos. Noutro giro, não 

havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição, fica evidente o 

caráter protelatório, pois, conforme se extrai dos autos, os embargos 

foram opostos expressa inconformismo, sendo razoável a aplicação da 

multa no patamar de 01% (um por cento) do valor atualizado da causa. 

Neste sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

– INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS 

ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – 

INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA 

PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – 

RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A interposição de recurso de Embargos 

de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da 

multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. (SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, 

Publicado no DJE 22/11/2018)”. CONHEÇO dos embargos de declaração 

opostos, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão 

atacada por seus próprios fundamentos. APLICO contra DISMOBRÁS 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, a multa de 01% (um por cento) do valor 

atualizado da causa, com fulcro no art. 1.026, § 2º, do CPC/15 a ser pago 

em favor ao embargado, mediante depósito judicial, ante a manifesta 

protelação dos embargos opostos. No mais, em preparação para o 

saneamento do feito, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

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

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

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

silencio pela inexistência acarretando no julgamento imediato da lide. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002966-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NETERCIO DOS SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))
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LIQUIDACAO (REU)
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002966-85.2018.8.11.0007. AUTOR(A): NETERCIO 

DOS SANTOS ALMEIDA, MARIA IRENE MOREIRA DE ALMEIDA REU: 

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO Vistos. Trata-se de ação de usucapião proposta por Maria 

Irene Moreira de Almeida e Netercio dos Santos Almeida em face da 

Cooperativa Agrícola de Cotia – Cooperativa central em liquidação, 

objetivando usucapir o imóvel descrito na inicial, pelos motivos ali 

descritos. A inicial veio instruída com diversos documentos. Recebida à 

inicial determinou-se a citação do requerido, e, a notificação dos 

interessados, bem como foi deferida à gratuidade da Justiça. Foi 

apresentada contestação pugnando pela concessão das benesses da 

Justiça Gratuita e, no mérito, não se opôs ao pedido principal. As 

fazendas públicas informaram não possuir interesse na lide. Certificou-se 

o decurso de prazo para eventuais interessados. Houve impugnação à 

contestação. Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, deixo de intimar o Ministério Público 

para se manifestar nos autos, vez que apesar dos autos se tratar de 

matéria usucapienda as fazendas públicas já manifestaram desinteresse 

na lide. Aliás, não há nenhum fator que dê a entender que exista interesse 

ministerial à lide, contudo, friso que será dada ciência ao órgão da referida 

sentença. Em prosseguimento, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita ao 

requerido, haja vista que comprovou satisfatoriamente sua 

hipossuficiência. No mais, veja-se que a parte autora lança mão do 

instituto da usucapião para assegurar o domínio sobre o imóvel situado no 

loteamento Embrião Urbano Carlinda, no Município de Carlinda-MT, com a 

área de 360,00m², Lote n° 09, quadra RS-20, descrito na matrícula nº 

1.403, livro 2-G, do CRI da Comarca de Alta Floresta-MT. Verifica-se que, 

o imóvel em questão fora vendido pela requerida, no entanto, em 

decorrência da não confecção da escritura de compra e venda a 

propriedade não teve seu registro alterado. Não obstante, a o imóvel foi 

objeto de outro contrato de compra e venda, tendo como compradores à 

parte autora no ano de 2004. Invoca em seu favor o instituto da Usucapião 

Extraordinária capaz de consolidar a propriedade em nome dos 

possuidores. Trata-se de espécie regulada pelo artigo 1.238 do Código 

Civil, que preceitua in verbis: “Aquele que, por quinze anos, sem 

interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a 

propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao 

juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o 

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

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

possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele 

realizado obras ou serviços de caráter produtivo (parágrafo único do art. 

1.238 do CC). Nesse viés, é de concluir que a usucapião extraordinária, 

regida pelo artigo 1.238 do Código Civil, tem como pressupostos a 

existência de posse mansa, pacífica, ininterrupta, animus domini, e prazo 

de 15 (quinze) anos, não exigindo justo título e boa-fé. A respeito do 

assunto segue a jurisprudência: “EMENTA: AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. LAPSO 
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TEMPORAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. 

ARTIGO 333, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTELIGÊNCIA DO ART. 

1.238, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. ACESSIO POSSESSIONIS - 

REQUISITOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. Para o 

acolhimento da usucapião exige-se, apenas, o exercício da posse mansa 

e pacífica, com ânimo de dono, de forma contínua, pelo período previsto 

em lei. É do autor, porém, o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu 

direito, de conformidade com o disposto artigo 333, inciso I, do Código 

Processo Civil. Comprovados os requisitos ensejadores à usucapião 

extraordinária, bem como a posse exclusiva e os demais requisitos legais, 

a procedência do pedido é medida que se impõe, conforme disposto no 

art. 1.238, § único, do Código Civil. É permitida a posse para fins de 

usucapião exercida por condômino/herdeiro de forma exclusiva sobre a 

coisa certa.” (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.025876-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

13/11/2014, publicação da súmula em 21/11/2014)”. “APELAÇÃO CÍVEL 

USUCAPIÃO DE BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA. Requisitos para a aquisição da propriedade 

implementados, no caso concreto, visto que, comprovada a posse mansa, 

pacífica, ininterrupta e com animus domini alegada. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. “(Apelação Cível Nº 70060472909, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, 

Julgado em 20/11/2014)”. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – REQUISITOS PREENCHIDOS – 

ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, os 

possuidores estabeleceram no imóvel a sua moradia habitual e provaram 

sua posse pacífica e ininterrupta sobre a área usucapienda há mais de 10 

anos, exercida com animus domini. Demonstrada a presença dos 

requisitos insertos no artigo 1238 do Código Civil para a declaração da 

prescrição aquisitiva é de ser reconhecida a usucapião extraordinária.” 

(TJMT, Ap, 71203/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 

06/11/2014)”. No caso em apreço, ao que consta nos autos, a posse da 

autora possui o animus domini, é mansa e pacífica, é justa e não é violenta 

e nem clandestina, pois houve citação de todos os possíveis interessados 

e, o mais importante, levando-se em conta a disposição do art. 1.243 do 

CC/02 a parte autora computa para o cálculo da prescrição aquisitiva o 

período em que os outros compradores mantiveram-se na área. Nesse 

sentido: “USUCAPIÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – 

REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. (...) A 

posse do antecessor acresce à do sucessor, cuja soma deve ser 

admitida para configurar a usucapião extraordinária. (Ap 132589/2017, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)”. 

Outrossim, a prova documental revela como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora. Desta feita, restando comprovados os 

requisitos exigidos pela legislação civil pátria para a caracterização da 

usucapião extraordinária, impõe-se a declaração da aquisição da 

propriedade do imóvel pela autora por meio da prescrição aquisitiva, 

usucapião. Ademais, os adquirentes não providenciaram o registro da 

escritura e transferência do imóvel, sendo que a procedência da demanda 

é à medida que se impõe. Sobre isto, dispõe o Diploma Civil em seu artigo 

1.245, § 1º. Vejamos: “Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade 

mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o 

Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser 

havido como dono do imóvel”. DISPOSITIVO “Ex positis”, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na exordial, para DECLARAR, em favor da 

parte autora, A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR USUCAPIÃO do imóvel 

situado no loteamento Embrião Urbano Carlinda, no Município de 

Carlinda-MT, com a área de 360,00m², Lote n° 09, quadra RS-20, descrito 

na matrícula nº 1.403, livro 2-G, do CRI da Comarca de Alta Floresta-MT. 

Essa sentença servirá de título para matrícula, oportunamente, no Cartório 

de Registro de Imóveis dessa Comarca. CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com 

base no artigo 85, § 2° do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa. Todavia, diante do deferimento das benesses da 

Justiça Gratuita, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança das verbas 

sucumbenciais. Por fim, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. 

Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao CRI 

local, fazendo-se acompanhar de cópia da presente sentença (artigo 

1.238 do Código Civil), fazendo-se acompanhar da certidão de trânsito em 

julgado da sentença e as demais peças que se fizerem necessárias por 

exigência legal; Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe, 

observando-se às normas da CNGC-MT. Ciência à Defensoria Pública e ao 

Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001323-58.2019.8.11.0007
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001323-58.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): BRUNA CAROLINA LOPES REU: SS RIMAQ COMERCIO EIRELI 

Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos 

materiais e morais e devolução de valores ajuizada por Bruna Carolina 

Lopes em face do RR Rimaq Comércio Eireli todos qualificados nos autos. 

Aduziu a parte autora ter adquirido da parte requerida produtos de 

produção de alimentos para atuar no ramo em 27/09/2018, sendo o valor 

da aquisição a quantia de R$ 23.280,00 (vinte e três mil duzentos e oitenta 

reais), que foi pago mediante transferência bancária de R$ 7.500,00 (sete 

mil e quinhentos reais) nas datas de 29/09/2018, 12/11/2018 e 12/12/2018, 

acrescido de frete em R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais). Indicou que 

a parte requerida estabeleceu o prazo de 07 (sete) dias para a entrega do 

maquinário, e que nesse tempo a autora se organizou estabelecendo um 

local para a produção dos alimentos, tendo despesas com aluguel, água, 

energia e internet. Sustentou que a parte requerida não entregou os 

produtos no prazo inicialmente estipulado, tendo o prorrogado por mais 02 

(duas) vezes, e, ainda assim não entregou as máquinas para a autora nas 

datas indicadas. Afirmou que enquanto não chegou os produtos, a parte 

autora se deslocou para a cidade de Lapa/SP, a fim de realizar 

treinamento com a requerida, entretanto, como a demandada não entregou 

os produtos nas datas estipuladas, a autora cancelou a compra e 

requereu a devolução da quantia paga. Argumentou que a requerida 

devolveu apenas a quantia de R$ 4.760,00 (quatro mil e setecentos reais), 

informando que restituiria à autora o restante de R$ 18.520,00 (dezoito mil 

quinhentos e duzentos reais) na data de 14/03/2019, entretanto, segundo 

a requerente, até o momento da propositura da ação (29/03/2019), esta 

não havia o feito. Por fim, relatou que em razão do acontecido a parte 

autora teve de realizar empréstimo com terceiros para a aquisição das 

máquinas com outro fornecedor, tendo que se deslocar novamente até o 

Estado de São Paulo para novo treinamento. Diante dos fatos narrados, 

propôs a presente ação objetivando a condenação do requerido no dever 

de lhe indenizar em danos morais, materiais, lucros cessantes e 

devolução da quantia paga ainda não devolvida. Com a inicial acompanhou 

os documentos ali anexados. Despacho determinando a intimação da parte 

autora para comprovar sua situação de hipossuficiência (Id. 19070342). 

Manifestação da parte autora em atenção à determinação acima exposta 

(Id. 194411385). O pedido de concessão de justiça gratuita foi indeferido 

pela decisão de Id. 20088858, determinando a intimação da parte autora 

para recolher as custas e taxas processuais. Da referida decisão foi 

interposto agravo de instrumento, tendo o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso provido o referido recurso concedendo a justiça 

gratuita em favor da parte autora (Id. 20971887). Recebida a inicial (Id. 

20975768), foi designada data para realização de audiência conciliatória, 

bem como determinada a citação/intimação da parte requerida e deferido o 

pedido de inversão do ônus da prova em relação às provas que estiverem 

em poder da requerida. Tentada a conciliação entre as partes, esta não se 

restou frutífera, conforme ata de Id. 22338298. Certidão de decurso de 

prazo para contestação a inicial pela parte requerida (Id. 23170475). Insta 

a se manifestar, a parte autora pugnou pela decretação da revelia da 

parte requerida e o julgamento antecipado da lide (Id. 23825539). É o relato 

do necessário. Fundamento. Decido. Inicialmente, tendo em vista a certidão 

de decurso de prazo para manifestação da requerida (Id. 23170475), 

DECRETO sua revelia nos termos do art. 344, do CPC. Contudo, os efeitos 
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da revelia não se aplicam quando as alegações de fato forem 

inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos 

autos (art. 345, inciso IV do CPC) e, portanto, havendo questões 

destoantes entre o direito e os fatos alegados o feito será julgado 

improcedente, vez que a revelia por si só não garante a procedência da 

ação. Posto isso, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II, do art. 

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

probatória: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: [...] II - o réu for revel, ocorrer 

o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma 

do art. 349.” Antes de adentrar na apreciação do mérito da demanda, se 

faz importante tecer alguns esclarecimentos sobre a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor ao caso sub judice, haja vista a existência de 

duas teorias para a consideração de quem se enquadra na condição 

consumidor, sendo elas a Teoria Finalista e a Teoria Maximalista. Para à 

Teoria Finalista, em síntese, define como consumidor aquele que utiliza o 

bem ou produto como seu destinatário final fático e econômico, não o 

utilizando para qualquer finalidade produtiva, encerrando em o ciclo 

econômico no adquirente. Com relação à Teoria Maximalista, brevemente 

explanando, configuraria como consumidor todo aquele que adquire o 

produto ou serviço para uso próprio, independente de destinação final 

econômica conferida ao mesmo. O direito brasileiro adotou como regra a 

Teoria Finalista como forma para aplicação das normas que regem o CDC, 

assim, a parte autora, como regra, deveria ser destinatário final dos bens 

adquiridos para usufruir dos benefícios da legislação consumerista. Nesse 

sentido, verifica-se que nesta demanda a requerente fundamenta seus 

argumentos no CDC, entretanto, está claro nos autos que ela não se 

enquadra na regra geral do CDC, como destinatária final dos produtos 

adquiridos do requerido, haja vista que se trata de máquinas para a 

fabricação alimentícia cujo objetivo final é a comercialização destes, 

conforme afirmação da própria requerente em sua petição inicial. Pois 

bem, em cognição sumária, a decisão que recebeu a inicial (Id. 20975767) 

deferiu a inversão do ônus da prova com relação aos documentos em 

posse do requerido com base no artigo 6º, inciso VII, do CDC, sem, 

contudo observar sua possibilidade diante dos argumentos agora 

lançados. Ocorre que, não obstante a constatação de que a parte autora 

não é destinatária final dos produtos adquiridos da parte requerida, 

observo que ainda assim a presente demanda deve ser analisada sob a 

ótica do CDC, considerando a relação havida entre as partes como 

consumerista, principalmente, pelo fato da parte autora ser vulnerável 

econômica e tecnicamente em relação à requerida, explico. Há nos autos a 

comprovação de que a parte autora necessitava de treinamento técnico 

para pode operar os produtos adquiridos do requerido, bem como ela 

estava desempregada e totalmente a mercê economicamente da 

requerida, visto que empenhou todas suas economias na aquisição dos 

produtos. Diante destes fatos, a teoria que entendo correto para aplicar na 

relação jurídica havida entre as parte é a Teoria Finalista Mitigada, onde a 

situação de vulnerabilidade técnica do adquirente serve para aplicar a 

relação de consumidor, mesmo que este não o utilize como seu 

destinatário final. Corroborando tais argumentos, verifica-se o 

entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, vejamos: " 

Ementa. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E 

ASSESSORAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SERVIÇOS EFETIVAMENTE 

PRESTADOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para fins de 

aplicação da legislação consumerista, adota-se a teoria finalista ou 

subjetiva, de maneira que, se o consumidor não é o destinatário final do 

produto ou serviço, mas o intermediário, "por adquirir produto ou usufruir 

de serviço com o fim de, direta ou indiretamente, dinamizar ou 

instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo", não se enquadrará na 

definição constante do art. 2º do CDC. 2. Na hipótese dos autos, a 

sociedade empresária não ostenta a condição de destinatária final do 

serviço de consultoria e assessoramento por ela contratado, visando à 

redução dos custos na utilização de linhas telefônicas, pois a contratante 

tem como objeto social o serviço de cobrança extrajudicial e, conforme 

assinalado pela instância ordinária, atua no ramo de telemarketing. Desse 

modo, o serviço de assessoramento visando à redução dos gastos de 

telefonia, ferramenta utilizada para o desenvolvimento de suas atividades, 

estava diretamente ligado ao incremento de seu negócio, auxiliando-a na 

obtenção de lucros. Assim, relativamente ao serviço contratado com a 

recorrida, a ora recorrente não ostenta a condição de destinatária final. 3. 

Em situações excepcionais, esta Corte Superior tem mitigado tal 

entendimento, de modo a estender a incidência das regras do Código de 

Defesa do Consumidor para a parte que, embora não detenha condição de 

destinatária final, apresente-se em situação de vulnerabilidade técnica, 

jurídica ou econômica, capaz de equipará-la à figura do consumidor, o 

que, contudo, não ocorre na hipótese em exame. 4. O Tribunal de origem, 

à luz do acervo fático-probatório dos autos, concluiu, em longa análise do 

contrato e das provas, que a recorrente não demonstrou ter ocorrido a 

quitação do valor pactuado, e que a pretensão de cobrança veiculada na 

inicial seria procedente. Desse modo, a pretensão de alterar as premissas 

estabelecidas pelo acórdão recorrido demandaria o reexame do suporte 

fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, o 

que, no entanto, é inviável na via estreita do recurso especial, conforme 

dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento.” Diante dos fatos expostos, mantenho o processamento do 

feito sob os efeitos do Código de Defesa do Consumidor. No mais, tendo 

em vista a pluralidade de pedidos realizados pela parte autora, eles serão 

analisados de forma individual de acordo com as provas contidas nos 

autos. DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS A relação 

jurídica posta em tela está sujeita ao regime do Código de Defesa do 

Consumidor, haja vista a caracterização das figuras do consumidor e do 

fornecedor, capituladas nos artigos 2º e 3º, do aludido Código, incidindo, 

também, a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6º, inciso VIII, do 

mesmo diploma legal. Nessa medida, incumbia à parte ré, ora demandada 

comprovar a inexistência do dano causado demora na entrega dos 

produtos a parte autora, em razão da aludida inversão, entretanto, não é o 

caso dos autos. A compra foi efetivada em 27/09/2018 (Id. 19041263), no 

valor de R$ 23.280,00 (vinte e três mil duzentos e oitenta reais), tendo a 

parte reclamante tentado solucionar o caso na via administrativa, porém, 

não logrou o resultado esperando, razão pela qual cancelou a compra em 

18/02/2019 (Id. 19041269), logo, constato que a parte autora ficou por 

mais de 04 (quatro) meses após a realização da compra sem receber os 

produtos, configurando abuso por parte do requerido a fim de configurar 

danos moral. Diante disso, entendo que tal prejuízo é mais do que um 

simples aborrecimento e, em razão da natureza do produto, da sua 

necessidade pela parte autora e do descaso da requerida em resolver o 

problema por ela gerado, restou-se configurado dano moral passível de 

indenização. Nesse ponto, mister se faz abrir um tópico atinente aos 

critérios para se aferir o quantum indenizatório a título de danos morais a 

ser arbitrado à parte requerente. A indenização por dano moral, como já 

visto, objetiva compensar a mácula sofrida e tem caráter de sanção ao 

causador do dano, devendo ser levada em consideração, principalmente, 

a situação financeira do ofensor, de modo que a indenização sirva para 

desestimular a prática do ato danoso. De nada adianta, portanto, da 

indenização em patamar exorbitante, ou, de outra forma, em valor irrisório, 

ato que, longe de punir, representa verdadeiro prêmio ao causador do 

dano. Assim, deverá a parte demandada arcar com os danos decorrentes 

de seus atos, pagando indenização por dano moral no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, quantia que entendo compatível 

com os transtornos a ela causados. DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES RETIDOS EM PODER DA REQUERIDA Em análise aos elementos 

e circunstancias que envolvem o pedido de devolução dos valores em 

poder da requerida, tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução deste pedido não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

CPC que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341, do 

CPC. Compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

auto, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No 

caso dos autos, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que adquiriu produtos da 

requerida no valor de R$ 23.280,00 (vinte e três mil duzentos e oitenta 

reais), e que, após o pedido de cancelamento por demora na entrega a 

requerida devolveu apenas a quantia de R$ 4.760,00 (quatro mil e 

setecentos reais), informando que restituiria à autora o restante de R$ 

18.520,00 (dezoito mil quinhentos e duzentos reais) na data de 

14/03/2019, entretanto, segundo a autora, até o momento da propositura 

da ação (29/03/2019), esta não havia o feito. Cumpre, inicialmente, 

verificar se houve o pagamento dos produtos conforme alegado, para 
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adiante analisar os demais pedidos. Verifico que a requerente comprovou 

ter pagado todas as parcelas das maquinas adquiridas do requerido assim 

como a taxa do frete para envio, conforme comprovantes de pagamento 

juntado sob os Ids. 19041266, 19041267, 19041268 e 19041270. Com 

relação ao ressarcimento solicitado, a parte autora comprovou que 

recebeu duas transferências da requerida no valor de R$ 2.380,00 (dois 

mil trezentos e oitenta reais) cada, verificado nos extratos de Id. 19041272 

e 19041273, perfazendo o total de R$ 4.760,00 (quatro mil e setecentos 

reais). Com base nos dados apurados, constato que faltou a devolução da 

quantia de R$ 18.520,00 (dezoito mil quinhentos e duzentos reais), para a 

parte autora referente ao cancelamento do pedido. Logo, partindo da 

premissa de que não houve contestação ou qualquer informação pelo 

requerido, tenho que a condenação ao ressarcimento da quantia apontada 

é a medida que se impõe. Nesse contesto, não visualizo existir dúvidas 

quanto aos elementos que caracterizam a responsabilidade civil, quais 

sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, restando assim o 

dever de ressarcir. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado, na forma dos artigos 927 e 944, do Código Civil. Diante 

do apontado e constatado, entendo que deve ser restituído à parte autora, 

a diferença entre a quantia paga e quantia devolvida, que perfaz o 

montante de R$ 18.520,00 (dezoito mil quinhentos e duzentos reais). Isto 

para se evitar enriquecimento ilícito por parte da requerida. DO PEDIDO DE 

CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES Requer a 

parte autora a condenação do requerido na indenização por dano material 

referente às despesas de transporte que teve até o Estado de São Paulo 

para a realização do curso técnico relativo à segunda compra do 

maquinário, bem como os gastos com energia, água e eletricidade do local 

que alugou para operar as máquinas adquiridas. No que tange ao pedido 

de danos materiais referente as despesas que teve com o local alugado 

para iniciar suas atividade econômicas, em que pese as alegações da 

parte autora, verifico que esta deixou de instruir o feito com o contrato de 

aluguel devidamente autenticado, as faturas e seus respectivos 

comprovante de pagamento. Diante disso, a prova colhida nos autos não 

comprovou que a parte autora despediu valores em tais serviços, logo, 

não há como condenar o requerido no dever de indenizar, visto que não 

foram comprovados os danos materiais. Já com relação ao pedido de 

indenização pelo transporte até a cidade de Itu/SP, no valor de R$ 

1.285,78 (mil duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos), 

como a própria parte autora relatou, esta despesa foi decorrente de outro 

negócio jurídico celebro com a pessoa jurídica estranha a estes autos, não 

havendo nenhum motivo que leve a parte requerida ter o dever de 

indenizar tal deslocamento, haja vista que tal treinamento se deu em razão 

da compra de outros produtos e com outra empresa, conforme verificado 

no pedido juntado no Id. 19041275. Por fim, com relação aos lucros 

cessantes, a parte autor manifestou sobre estes em sua petição inicial, 

mais precisamente no Id. 19041436 – Pág. 9, indicando a quantia de R$ 

193.500,00 (cento e noventa e três mil e quinhentos reais), entretanto, 

vale ressaltar que a parte não fez nenhum pedido de mérito a respeito dos 

lucros cessantes, logo não há como ser analisado tal pleito. Estes são os 

pedidos contidos na petição inicial (Id. 19041436). “V - DOS PEDIDOS Por 

tudo que foi exposto, a Autora, com as provas documentais acostadas 

aos autos e as que pretende produzir no decorrer da demanda, vem à 

presença de Vossa Excelência para requerer os seguintes pedidos; a) 

Seja determinada a citação da Ré, para querendo, no prazo legal, conteste 

a presente ação, sob pena de revelia e confissão; b) Tendo em vista a 

natureza do direito e demonstrando espírito conciliador, a par das 

inúmeras tentativas de resolver amigavelmente a questão, o autor desde 

já, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, manifesta interesse 

em autocomposição, aguardando a designação de audiência de 

conciliação. c) A inversão do ônus da prova em favor do Autor, conforme 

autoriza Art. 6º, Inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. d) Que 

julgue a demanda totalmente procedente, nos termos da inicial, fixando 

indenização moral nunca inferior a 15 (quinze mil reais), ou seja, com juros 

e correção monetária, a ser arbitrado por Vossa Excelência. e) Que julgue 

a demanda totalmente procedente, nos termos da inicial, declarando-se 

rescindido o contrato entre as partes, bem como a devolução dos valores 

retidos em poder da Requerida e fixando indenização a títulos de danos 

materiais (perdas e danos), de forma atualizados e correção monetária, a 

ser arbitrado por Vossa Excelência. f) A condenação da Requerida ao 

pagamento do ônus de sucumbência, custas e honorários advocatícios, 

estes a serem arbitrados sob 20% do valor da causa, corrigidos 

monetariamente da data do ajuizamento da demanda; g) seja aplicada 

multa diária, nos termos do artigo 497 caput e § único, do CPC, em caso de 

descumprimento de decisão proferida por Vossa Excelência. h) a 

produção de provas, especialmente documental, pericial e depoimento das 

partes e eventualmente de testemunhas, com ampla produção de prova, 

inclusive requisição e exibição de documentos, e tudo mais que seja 

necessário à fiel comprovação dos fatos aqui narrados; i) que seja 

deferido o beneficio da gratuidade da justiça, nos termos da Lei nº 

1.060/50; modificada pela lei 7.510 de julho de 1986, por serem pobres na 

forma da lei, não possuindo condições de arcar com as despesas 

processuais, sem prejuízo próprio, bem como, de sua família, 

considerando o fato da Autora ter tido prejuízos até o momento e estar 

desempregada. Dá à causa o valor de R$ 228.305,78 (duzentos e vinte e 

oito mil trezentos e cinco reais e setenta e oito centavos). Termos em que, 

Pede Deferimento.” Assim, claramente ausente o pedido de lucros 

cessantes na petição inicial, não podendo este juízo o deferir ou indeferi 

tal pedido por vedação expressa contida no artigo 492, do CPC, in verbis: 

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, 

bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso 

do que lhe foi demandado.” DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo que 

dos autos consta, nos termos do art. 490 do CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte requerente, razão 

porque: 1) CONDENO o requerido no dever de restituir a requerente em R$ 

18.520,00 (dezoito mil quinhentos e duzentos reais), em razão do pedido 

de cancelamento realizado, Assim como CONDENO o requerido no 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente a título de 

indenização por danos morais, fixando desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 

1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento 

danoso (12/12/2018 – última data do prazo de entrega), bem como a 

correção monetária a partir da prolação da sentença, conforme 

preconizado pelo verbete 362 da Súmula do STJ. Tendo em vista que o 

autor decaiu em parte mínima do pedido, o requerido deverá responder por 

inteiro nas despesas e honorários sucumbenciais (artigo 86, Parágrafo 

único, CPC), na esteira do disposto no artigo 85, § 2º, do CPC, CONDENO a 

parte requerido no pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação. Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC/2015. 

Com o trânsito em julgado, providencie o arquivamento do feito mediante 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004648-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMADOR BORGES GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1004648-75.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): AMADOR BORGES GONCALVES Vistos. Trata-se de Ação de 

Concessão de Pensão Por Morte com Pedido de Tutela Antecipada 

ajuizada por AMADOR BORGES GONÇALVES, em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS, já qualificados. Com o pedido inicial 

vieram documentos. Recebida a inicial, foi postergada a análise da tutela 

antecipada e determinada a citação da autarquia ré para apresentar 

contestação no prazo legal. Devidamente citada a autarquia ré não 

apresentou contestação. O feito foi saneado, oportunidade em que foi 

designada audiência de instrução. Realizada audiência de instrução e 

julgamento na data de 11/12/2019. Vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Trata-se de ação ordinária que visa a 

concessão de pensão por morte em favor da parte autora em virtude do 

falecimento de sua esposa MARIA MARTA DA SILVA GONÇALVES. 

Decido. A pensão por morte é benefício previdenciário pago aos 

dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, conforme 

previsão do art. 201, V, da Constituição Federal de 1988. Analisando os 
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dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria (arts. 16, 26 e 74 da 

Lei nº 8.213/91), conclui-se que aludido benefício demanda o 

preenchimentos das seguintes condições: a) existência do óbito; b) 

qualidade de segurado do falecido; c) condição de dependente da parte 

autora em relação ao de cujus; d) se for o caso, comprovação de 

dependência econômica. In casu, foi comprovado o óbito e a condição de 

dependente da parte autora, todavia, a condição de segurado do falecido 

não está comprovada. A parte autora acostou apenas cópias da certidão 

de casamento (17226772), lavrada em 02/05/1975 consignando sua 

esposa como do lar, ademais a certidão de óbito juntada nos autos não 

consta a profissão da falecida. Ademais, as testemunhas ouvidas em 

Juízo não prestaram relatos convincentes para tal desiderato. Logo, a 

prova testemunhal sozinha não é suficiente para a comprovação da 

atividade laborativa do rurícola (Súmula nº. 149/STJ), devendo estar 

sustentada por início razoável de prova material para fins de concessão 

de benefícios previdenciários, o que não ocorreu. A corroborar: 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. PENSÃO POR MORTE. 

SEGURADO ESPECIAL. CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA. APELO NÃO 

PROVIDO. I. Apelação de sentença que julgou improcedente o pedido de 

pensão por morte de segurado especial. Entendeu o Juízo originário não 

restar comprovada a qualidade de rurícola do falecido. II. Os requisitos 

para concessão do benefício da pensão por morte são os seguintes: 1) 

óbito; 2) qualidade de segurado do falecido; 3) dependência econômica 

dos requerentes em relação ao falecido. III. O primeiro requisito 

encontra-se comprovado pela certidão de óbito na qual também consta 

como filhos os três autores (menores) da presente demanda (fl. 14); com 

relação a dependência econômica, esta é presumida nos termos do artigo 

16, parágrafo 4º da Lei 8.1213/91; quanto ao terceiro requisito, faz-se, 

pois, necessário verificar se o falecido era segurado especial quando do 

óbito. IV. No caso concreto, não restou configurado que o de cujos era 

segurado especial quando do óbito. Nota-se nesse aspecto, que o único 

documento acostado a comprovar o início de prova material diz respeito à 

certidão de óbito. Tal documento, por si só, não é suficiente para 

comprovação da condição de segurado especial. V. Embora as 

testemunhas ouvidas tenham dado conta de que o Sr. Fernando Cesar de 

Moura Luiz exerceu a agricultura no momento em que veio a falecer, 

mostram-se frágeis as declarações testemunhais quando considerado 

todo o período de carência e mesmo no tocante a composição do grupo 

familiar. VI. Apelação improvida (TRF-5 - AC 00019363520154059999 CE, 

Órgão Julgador: Segunda Turma, Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 

TRF5 (DJE) - 25/02/2016 - Página 152, Julgamento: 2 de Fevereiro de 

2016, Relator: Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho 

[Convocado]). DISPOSITIVO: Diante do exposto, com supedâneo no art. 

487, I, do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito, para julgar 

improcedente o pedido autoral. Condeno a autora nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, com supedâneo 

no art. 85, §6º, do CPC, em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspendendo a 

exigibilidade da cobrança, entretanto, uma vez que a parte requerente é 

beneficiária da gratuidade judiciária, consoante dita o artigo 98, § 3º, do 

NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao TRF, com os nossos cumprimentos. Preclusas as 

vias recursais e nada sendo requerido em 15 dias, ao arquivo, com as 

anotações e baixas devidas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004523-73.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILIA DA RIVA SOUSA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004523-73.2019.8.11.0007. REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

MARILIA DA RIVA SOUSA PINTO Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão c/c pedido liminar ajuizada pela Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda. contra Marilia da Riva Souza Pinto, todos (as) já 

qualificados (as). A inicial veio instruída com diversos documentos. Após 

o recebimento da inicial, a parte autora peticionou pugnando pela 

desistência do feito, bem como pela baixa de eventual bloqueio judicial 

existente (Renajud) (Id. 25713886). Vieram os autos à minha conclusão. É 

o relatório do necessário. DECIDO. Pretende a parte autora medida 

cautelar de busca e apreensão em relação ao veículo do requerido, no 

entanto, verifica-se conforme própria manifestação da parte autora que a 

mesma não mais possui interesse no prosseguimento da demanda, 

requerendo que seja homologada a desistência da ação. Posto isto: 

DECLARO EXTINTO o a ação de busca e apreensão, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 

2015, diante da desistência por parte do requerente. Consigne-se que a 

homologação da desistência no caso em tela independe da intimação da 

parte contrária, haja vista que a parte requerida não apresentou 

contestação (art. 485, § 6º, do CPC/15). Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias, consoante a CNGC-MT. Custas pela parte autora 

(art. 90 do CPC/15), as quais já foram recolhidas. Sem condenação em 

horários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004364-33.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIONE GREIDSON SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004364-33.2019.8.11.0007. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MARCIONE GREIDSON 

SOUZA Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo 

Banco Bradesco Financiamentos S/A, em face de Marcione Greidson 

Souza, ambos qualificados nos autos. A inicial veio instruída com diversos 

documentos. Pelo despacho de Id. 24888675 foi determinada a emenda a 

inicial, para a comprovação da mora. A parte autora ao Id. 25955047 

informou, resumidamente, que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para comprovar a mora. Os autos vieram-me conclusos. É o 

sucinto relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Não obstante aos argumentos 

dispendidos pela parte autora, entendo que ela não conseguiu comprovar 

a mora, mesmo intimada para tanto, já que não há comprovação de que a 

parte requerida tenha sido notificada da dívida. A documentação aportada 

aos autos não é suficiente para comprovação da mora, uma vez que não 

há prova constituída de que a parte requerida foi intimada da dívida, assim, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do artigo 321, 

parágrafo único, e artigo 330, inciso IV, ambos do CPC/2015, senão 

vejamos: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) IV - 

não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321”. Cabe salientar, que 

mesmo que a parte requerida tenha se mudado, há que ter no mínimo o 

protesto, sendo que após a tentativa de notificação a parte autora ajuizou 

a demanda. Ademais, apesar da atualização de endereço ser de 

responsabilidade do consumidor, há que se ressalvar que isoladamente 

não tem o condão de comprovar a mora, pois, neste caso a inicial deve 

ser amparada por protesto. Logo, diante da omissão da parte autora, não 

comprovando a mora, a extinção é de rigor. Nesse sentido, colaciono 

entendimento jurisprudencial: “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1000842-61.2017.8.11.0041 APELANTE: BANCO 

BRADESCO SA APELADO: C. M. DE MEDEIROS - SERVICOS - ME, 

CLAUDIO MALAQUIAS DE MEDEIROS DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 
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APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA 

- DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR 

DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ 

CONTRATUAL – ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - 

NECESSIDADE DE PROTESTO POR EDITAL – NÃO REALIZAÇÃO – MORA 

NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

LIDE - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação 

extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante na avença mas 

devolvida pelo motivo "mudou-se" é suficiente para que se considerem 

esgotados os meios de localizá-lo, e, assim, permitir o protesto por edital, 

em observância ao princípio da boa-fé contratual. "Admite-se, ainda, que a 

comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por 

edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a 

notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no 

endereço indicado no contrato." (AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS). 

(N.U 1000842-61.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – 

COMPROVAÇÃO DA MORA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Segundo dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-lei 

n.º 911/69, a mora pode ser comprovada por carta registrada expedida 

por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério 

do credor. Ainda que comprovado o inadimplemento do contrato, por parte 

do consumidor, não houve a sua regular constituição em mora, na medida 

em que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço indicado 

no contrato, tendo retornado com a anotação “ausente”, sem que a 

instituição financeira credora tenha se preocupado, de resto, em promover 

o protesto do contrato. Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 

3º do Decreto-Lei n. 911/1969, impõe-se a revogação da medida liminar de 

busca e apreensão deferida na origem. (N.U 1015266-66.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, 

Publicado no DJE 18/12/2019)”. No mais, cumpre ressaltar que a 

determinação de emenda a inicial observou o disposto no artigo 10 do 

CPC/2015. Posto isto e, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 

330, inciso IV, ambos do CPC/2015, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/2015. CUSTAS pela 

parte autora. Honorários sucumbenciais indevidos. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, procedendo-se as 

baixas e anotações necessárias, observando-se, no tocante às custas 

devidas, o que dispõe a CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004291-61.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE FREITAS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALTAIR NERY OAB - MT24476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004291-61.2019.8.11.0007. REQUERENTE: 

ROSILENE FREITAS DE ALMEIDA REQUERIDO: GISELE GOMES DA SILVA 

Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por 

Rosilene Freitas de Almeida contra Gisele Gomes da Silva, ambos 

devidamente qualificados. A inicial veio instruída com diversos 

documentos. Entre um ato e outro, a parte autora pugnou pela 

homologação da desistência da demanda (Id. 26455213). Vieram os autos 

à minha conclusão. É o relatório do necessário. DECIDO. Sem maiores 

digressões, tendo em vista que a parte autora realizou o pedido de 

desistência sem sequer ter sido recebida a inicial, a homologação do 

pedido de desistência independe de intimação da parte contrária. Assim, a 

extinção pela desistência diante do pedido da parte é à medida que se 

impõe. Posto isto: DECLARO EXTINTO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 

2015, diante da desistência por parte do requerente. CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas judiciais. Sem condenação 

em honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias, consoante a CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002307-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR JANTORNO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. MENDES - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002307-13.2017.8.11.0007. AUTOR(A): JAIR 

JANTORNO JUNIOR REU: M. A. MENDES - EPP Vistos. Trata-se de ação 

monitória movida por Jair Jantorno Junior contra M. A. Mendes 

Representações-ME, ambos devidamente qualificados. O processo 

retornou da 2ª instância e as partes intimadas. A parte vencedora pugnou 

pelo cumprimento de sentença (Id. 25002163). Sem ter sido intimada para 

efetuar o pagamento da condenação, a parte contrária efetuou o depósito 

do montante que entendia devido (Id. 25412556). Vieram-me os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo a parte 

vencida depositado voluntariamente o valor da condenação e não 

havendo discordância da parte requerida, vejo que o feito alcançou o seu 

objetivo. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos 

termos do artigo 526, § 3° e artigo 921, inciso II, ambos do CPC/15, 

considerando que foi satisfeita a obrigação. Uma vez que não houve 

objeção alguma quanto à impugnação, assim, indevida a condenação nas 

verbas sucumbenciais. EXPEÇA-SE o competente alvará para o 

levantamento dos valores depositados em Juízo, na conta indicada pela 

parte vencedora. Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, 

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

normas da CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000205-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENI FRANCO DE LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000205-81.2018.8.11.0007. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: VALDENI FRANCO DE 

LACERDA Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão c/c pedido 

liminar ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A contra Valdeni 

Franco Lacerda, todos (as) já qualificados (as). A inicial veio instruída com 

diversos documentos. Após o recebimento da inicial, a parte autora 

peticionou pugnando pela desistência do feito, bem como pela baixa de 

eventual bloqueio judicial existente (Renajud) (Id. 26717448). Vieram os 

autos à minha conclusão. É o relatório do necessário. DECIDO. Pretende a 

parte autora medida cautelar de busca e apreensão em relação ao veículo 

do requerido, no entanto, verifica-se conforme própria manifestação da 

parte autora que a mesma não mais possui interesse no prosseguimento 

da demanda, requerendo que seja homologada a desistência da ação. 

Posto isto: DECLARO EXTINTO o a ação de busca e apreensão, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil de 2015, diante da desistência por parte do requerente. 

Consigne-se que a homologação da desistência no caso em tela 

independe da intimação da parte contrária, haja vista que a parte requerida 

não apresentou contestação (art. 485, § 6º, do CPC/15). Após o trânsito 
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em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, procedendo-se as 

baixas e anotações necessárias, consoante a CNGC-MT. Custas pela 

parte autora (art. 90 do CPC/15), as quais já foram recolhidas. Sem 

condenação em horários advocatícios. PROCEDO, A BAIXA DA 

RESTRIÇÃO JUDICIAL QUE RECAIU SOBRE O VEÍCULO AUTOMOTOR 

(marca FIAT, modelo PALIO Weekend Flex Adventure (LOCKER) 1.8 16V 

FLEX A/G 4, ano 2012/2013, chassi 9BD373175D5010016, placa 

OBA8667, cor branca e renavam n. 479038880), CONSOANTE EXTRATO 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003559-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE FARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

SIRLEI FARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

R. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003559-51.2017.8.11.0007. REQUERENTE: SIRLEI 

FARIAS DA SILVA, GABRIEL HENRIQUE FARIAS DA SILVA, R. F. D. S. 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Sirlei 

Farias da Silva propôs a presente ação de pensão por morte contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A autora alega que era casada com Fausto Pereira 

da Silva, o qual era microempreendedor individual e, via de consequência, 

segurado da previdência social, tendo o mesmo falecido no dia 

19/03/2017. Sustenta a parte autora ter direito ao recebimento da pensão 

por morte a ser paga pelo requerido. Requer seja o requerido condenado 

ao pagamento do benefício pleiteado da pensão por morte. A inicial veio 

acompanhada com diversos documentos. Recebida à exordial, foi 

indeferida a antecipação de tutela e determinada a citação do requerido 

(Id. 11308887). Certificou-se o decurso de prazo para o requerido (Id. 

13282094). Em decisão saneadora, foi decretada a revelia do requerido, 

bem como designada audiência de instrução e julgamento (Id. 13725400). 

Na data da audiência, foi declarada a prejudicialidade do aot, eis que à 

autora se ausentou do ato, no entanto, foi determinada a expedição de 

ofício ao INSS, para informar sob a existência de eventuais herdeiros 

habilitados do de cujus Id. 15047154. A parte autora veio aos autos e 

pugnou pela habilitação de seus filhos nos autos (Id. 15855501). Os 

herdeiros foram habilitados e designou-se nova data para audiência de 

instrução e julgamento (Id. 19913600). Realizou-se a audiência de 

instrução e julgamento, conforme ata de Id. 22631598. Instado a se 

manifestar o Ministério Público foi favorável a pretensão inicial, pugnando 

pela procedência da inicial (Id. 26764024). Após, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se 

de ação proposta com o objetivo de receber pensão pela morte do cônjuge 

da requerente, por ela qualificado como microempreendedor individual. De 

início, vale registrar que não há preliminares pendentes de apreciação, 

motivo pelo qual passo imediatamente à análise do mérito. No mérito, 

entendo que o pedido é procedente, senão vejamos. Nos termos da 

legislação pertinente (Lei nº 8.213/91), para fazer jus à pensão por morte, 

a parte requerente deve comprovar, administrativamente ou judicialmente, 

o preenchimento dos seguintes requisitos legais: a) a qualidade de 

segurado do falecido; b) o óbito; b) a relação de dependência entre o 

falecido e o requerente. Cumpre, então, aferir a presença de tais 

requisitos legais no caso em apreço. Pelo que se vê acima, a simples 

morte do segurado já traz o direito da pensão aos seus dependentes, 

quais sejam, aqueles apontados no artigo 16, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, 

sendo presumida a dependência do cônjuge supérstite, a teor do § 4º do 

artigo 16 da mesma Lei. Analisando os autos, constato que a autora 

provou o óbito do seu esposo, conforme certidão de óbito aportada aos 

autos. Ocorre que, para o recebimento da pensão por morte, a autora 

necessita comprovar que o cônjuge falecido estava enquadrado na 

qualidade de segurado, nos termos do artigo 11 da Lei n° 8.213/91, in 

verbis: “Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as 

seguintes pessoas físicas: (...) V - como contribuinte individual: (...) f) o 

titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o 

membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio 

solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que 

recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou 

rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, 

associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o 

síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção 

condominial, desde que recebam remuneração”. A prova documental 

carreada aos autos demonstra que a requerente preenche todos os 

requisitos legais para o recebimento da pensão por morte, bem como os 

seus filhos, visto que há início de prova documental comprobatória de que 

seu cônjuge era microempreendedor, uma das espécies legais de 

segurado especial. Ante o preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão da pensão por morte ao autor, a procedência do pedido é 

medida que se impõe, devendo o requerido ser condenado ao pagamento 

do benefício na quantia mensal que corresponda a 100% (cem por cento) 

do valor que o segurado teria direito se estivesse aposentado por 

invalidez (art. 75 da Lei 8.213/91), que deverá ser rateada entre os 

dependentes em partes iguais (art. 77 da Lei 8.213/91), conforme 

preceitua o artigo 201, § 2º, da CF, desde a data do óbito do segurado, 

ocorrida em 19/03/2017, nos termos do artigo 74 da Lei n.º 8.213/91. 

DIPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na 

inicial, para condenar o requerido no pagamento aos autores Sirlei Farias 

da Silva, Gabriel Henrique Farias da Silva e Rafaela Farias da Silva do 

benefício previdenciário de pensão por morte, no valor de 100% (cem por 

cento) do valor que o segurado teria direito se estivesse aposentado por 

invalidez (art. 75 da Lei 8.213/91), inclusive 13º (décimo terceiro) salário, 

valor este que será rateado de forma igualitária entre os autores, devido a 

partir da data do óbito da segurado (19/03/2017), observada a prescrição 

quinquenal anterior à data do ajuizamento da ação. Por estarem presentes 

os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança da alegação, 

conforme demonstrado, bem como o fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação, eis que se trata de verba de caráter alimentar, 

urgente por natureza, DEFIRO, ainda, o pedido de tutela antecipada, para o 

fim de determinar a implantação do benefício no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 

200,00 (duzentos reais), a ser revertida em prol da parte autora. 

OFICIE-SE ao requerido, observando-se o disposto no artigo 387 da 

CNGC-MT, requisitando a implantação do benefício no prazo acima 

assinalado, com as correspondentes advertências decorrentes da inércia. 

As prestações em atraso serão pagas de uma só vez, acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN) até a 

edição da Lei nº 11.960/2009 (REsp nº 1.205.946/SP), quando então serão 

devidos os juros incidentes sobre a caderneta de poupança, bem como 

corrigidas monetariamente pelo INPC, em observância ao decidido pelo STF 

nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, até o efetivo pagamento. CONDENO o 

requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em 10 (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, como tais entendidas 

todas as parcelas que integrarão o precatório, a serem executadas na 

forma do artigo 534 do Código de Processo Civil, conforme entendimento 

da Súmula 111 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, ou seja, aquelas que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Deixo de condenar o requerido no pagamento das 

custas processuais, visto que isento, nos termos do art. 8º, da Lei nº 

8620/93 e art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01. Sentença não sujeita ao 

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

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

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

disposto no artigo 1288, § 1º, I a VI da CGNC/MT, declaro: “Beneficiários: 

Sirlei Farias da Silva, Gabriel Henrique Farias da Silva e Rafaela Farias da 

Silva, Benefício: Pensão por morte. Renda mensal: valor equivalente a 

100% (cem por cento) do salário de benefício que o segurado faria jus 

caso estivesse aposentado por invalidez na data de sua morte. Benefício 

concedido judicialmente. Tutela de urgência deferida por ocasião da 

sentença. Direito ao recebimento das parcelas atrasadas reconhecido, 

desde o falecimento do segurado (19/03/2017), até sua efetiva 

implantação”. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe, 

observando-se à CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000177-45.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE GONCALVES CASTILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE ALECIO COSTA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000177-45.2020.8.11.0007. IMPETRANTE: ARLENE 

GONCALVES CASTILHO IMPETRADO: MARCELO DE ALECIO COSTA 

Vistos. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Arlene 

Gonçalves Castilho por suposto ato perpetrado pelo Secretário de Saúde 

do Município de Alta Floresta-MT, o Sr. Marcelo de Alécio Costa, ambos 

devidamente qualificados. Alega a impetrante que é psicóloga concursada 

do Município de Alta Floresta-MT, tendo tomado posse em 15/04/2014, 

contudo, após algum tempo teve que se afastar para tratamento médico, 

pois foi diagnosticada com câncer de mama maligno. Assevera que, em 

16/05/2019 foi notificada pela autoridade coatora para retornar as suas 

atividades imediatamente, sem que fosse considerada a situação de 

saúde da impetrante. Afirma que no dia 31/05/2019 a impetrante 

respondeu à notificação, argumentando que ainda não poderia voltar ao 

labor, já que se encontrava com a saúde muito frágil. Porém, relata que a 

Secretaria de Saúde não a respondeu e em 18/07/2019 o seu salário foi 

cortado, bem como foi aberta uma comissão com a finalidade de 

exonerá-la. A inicial veio acompanhada com diversos documentos. É o 

relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. O mandado de segurança 

é o remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, que 

esteja ameaçado ou lesado por ato comissivo ou omissivo, praticado ilegal 

ou abusivamente, por autoridade pública ou pessoa jurídica no exercício 

de atribuições do Poder Público, nos casos em que não seja amparado por 

habeas corpus e habeas data (art. 1º da Lei nº 12.016/90) e art. 5°. (...) 

LXIX da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” 

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

poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público". Contudo, é imprescindível que o(a) 

impetrante preencha requisitos para que possa impetrar o remédio 

constitucional, como demonstrar de plano o direito líquido e certo que alega 

lesado ou está na eminência de lesão, seja por ato comissivo ou omisso, o 

ato que deve ser praticado por autoridade pública ou pessoa jurídica com 

atribuições do Poder Público. A Lei nº 12.016/90 disciplina os casos e os 

requisitos relativos a mandado de segurança. No caso em espeque, 

importa tecer comentários acerca da decadência do direito da parte 

impetrante mediante mandado de segurança. O art. 23 da Lei n° 12.016/90 

dispõe que “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á 

decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, 

do ato impugnado”. Em análise detida aos fatos narrados, nota-se que a 

impetrante tomou ciência do suposto ato coator em 18/07/2019. Senão, 

vejamos trecho da petição inicia, in verbis: “Após esse protocolo, não 

obteve mais nenhuma resposta sobre nada, até que no dia 18/07/2019 

todo seu salário havia sido cortado, então mesmo enfrentando todo esse 

problema da doença, da depressão, e problemas familiares, a mesma 

recebeu uma foto de um conhecido do trabalho e através do WhatsApp, 

descobrindo que logo após a resposta dela acima, havia sido aberta uma 

comissão apenas para exonerar a mesma” sic. Id. 28166572, pág. 13. 

Nesta toada, vislumbra-se que o suposto ato reputado como ilegal e 

arbitrário ocorreu em 18/07/2019, sendo que, o protocolo da proposição 

da inicial do presente mandamus data de 20/01/2020. Dessas 

informações, portanto, nota-se que transcorreu o prazo de 120 dias para 

que a impetrante pudesse manejar o presente remédio constitucional, haja 

vista que, desde a ciência da suspensão do pagamento 06 (seis) meses 

decorreu-se aproximadamente 180 dias. Assim, o prazo decadencial teve 

seu termo final em 14/11/2019, de modo que o presente mandado de 

segurança merece à extinção sem resolução de mérito, eis que o direito 

da impetrante em manejar o mandado de segurança decaiu, conforme 

dados encontrados nos autos. Neste sentido, a jurisprudência é uníssona: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. REABERTURA - 

PORTARIAS NºS 183 E 192. PUBLICAÇÕES EM 15 E 28 DE AGOSTO DE 

2019. IMPETRAÇÃO EM 16.12.2019. DECADÊNCIA EVIDENCIADA - ART. 23 

DA LEI FEDERAL Nº 12.016/09. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO 

DO FEITO. Evidenciada a ocorrência da decadência da impetração contra 

os atos administrativos de reabertura do processo de instauração de 

sindicância - Portarias nºs 183 e 192 de agosto de 2019 -, tendo em vista 

o aforamento em 16.12.2019, depois dos 120 dias das publicações - 15 e 

28 de agosto de 2019, respectivamente. Neste sentido, o indeferimento da 

inicial e a extinção do feito, nos termos dos arts. 10 e 23 da Lei Federal nº 

12.016/2009. Precedentes do e. STF e deste 2º Grupo Cível. Petição inicial 

indeferida. Mandado de segurança extinto.(Mandado de Segurança Cível, 

Nº 70083525238, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 17-12-2019)”. “AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO 

JUDICIAL. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. ART. 219 DO CPC. 

INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO LIMINAR DO WRIT. INDEFERIMENTO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. OBJETO DA IMPETRAÇÃO. ILEGALIDADE E 

TERATOLOGIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. 1. É extemporâneo o 

mandado de segurança impetrado após o prazo decadencial de 120 

(cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. 2. O prazo para 

a impetração do mandado de segurança é decadencial e, como tal, não 

possui natureza de prazo processual. Trata-se de prazo contado em dias 

corridos e não apenas nos dias úteis, sendo inaplicável a regra do art. 219 

do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no 

RMS 58.440/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)”. Aliás, pela inteligência do art. 10 

da Lei nº 12.016/90, quando a inicial não apresentar todos os requisitos 

necessários para o seu recebimento, a inicial será indeferida de plano, 

conforme podemos ver: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por 

decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou 

lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal 

para a impetração“ grifei. Diante disso, os demais pontos lançados no 

mandado de segurança sequer podem ser analisados, portanto, 

declaro-os prejudicados. Porém, faço a ressalva que em relação ao 

pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, que nos termos 

do art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 77 

do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o remédio 

constitucional é gratuito, logo, não há necessidade em apreciar citado 

pedido, pois não haverá condenação alguma em verbas sucumbenciais. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com base no art. 23 da Lei nº 12.016/90, 

DECLARO a DECADÊNCIA do direito da impetrante requerer seu direito por 

intermédio de mandado de segurança e, via de consequência, com 

fundamento no art. 485, inciso I, do CPC/15 c/c o art. 10 da Lei n° 

12.016/90 JULGO EXTINTO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem 

condenação em custas e despesas judiciais, eis que há isenção na 

espécie. Bem como, sem condenação em honorários sucumbenciais (art. 

25 da Lei 12.016/90). Certificado o trânsito, INTIME-SE a parte impetrada, 

para tomar ciência do aludido. E, pela espécie, dê ciência ao Ministério 

Público. Com o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO e cumpridas 

todas as deliberações desta sentença, ARQUIVE-SE, mediante as baixas 

e cautelas de praxe, observando-se às normas da CNGC-MT. Publique-se. 

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

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004038-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ROUXINOL DA SILVA (AUTOR(A))

AMILTON GARCIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

OLINDA MARIA BRIZZI FRANCISCO (CONFINANTES)

MILTON PEPINELLI (CONFINANTES)

LUIZ CARLOS FELIX (CONFINANTES)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos 

para intimar o(a) patrono(a) da parte autora para recolhimento da guia 

para expedição de Carta de Adjudicação (25 folhas), juntando a guia, bem 

como o comprovante de pagamento nos autos, em 05 dias. A guia para o 

pagamento será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d o  M a t o  G r o s s o 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico OBSERVAÇÕES: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

Termos do Artigo 9.º da Lei Nº. 11.419/2006.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002429-55.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO STAVARENGO OAB - 455.668.369-68 (REPRESENTANTE)

VALTER STAVARENGO OAB - MT11665-O (ADVOGADO(A))

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

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

diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, necessária para os atos 

processuais, de acordo com o Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no 

DJE na edição nº 10.041), art. 4º: A guia para o pagamento das diligências 

dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135165 Nr: 444-73.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Cartões S.A

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Nieto Moya - 

OAB:235738/SP

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

requerida para, em até 10 (dez) dias, indicar a conta bancária para 

restituição do saldo remanescente, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 122886 Nr: 1148-23.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acacio Rodrigues dos Santos, Acácio 

Rodrigues dos Santos

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Schneider - OAB:15345, 

LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ - OAB:20901/O, Michelle Barbosa 

Faria Jorge - OAB:18.873/E, Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11972/MT, Seonir Antônio Jorge - OAB:23.002

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar regular andamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 187991 Nr: 6684-73.2019.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Acacio Rodrigues dos Santos - ME (Eletro Sato 

Bombas), Acácio Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargante para, em 15 (quinze) dias, recolher as custas 

processuais, sob pena de extinção, nos termos do art. 290 do NCPC.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 184989 Nr: 5090-24.2019.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Granja - ME, Francisco de Assis 

Granja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Pública Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Cezar da Silva - 

OAB:16249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo os embargos à execução ajuizados, considerando as 

fundamentações expostas na inicial, suspendendo tão somente a 

constrição do bem penhorado na execução fiscal em apenso, haja vista 

os argumentos expostos neste feito, mas autorizo a realização dos 

demais atos preparatórios.

Intime-se a Fazenda Pública para manifestação, em 30 (trinta) dias.

Após, havendo preliminares ou juntada de novos documentos, intime-se a 

parte embargante para manifestação, em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 37481 Nr: 2942-31.2005.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francis Granja - ME, Francisco de Assis 

Granja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Cezar da Silva - 

OAB:16249/O

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente, em quinze dias, sobre a exceção de 

pré-executividade formulada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79024 Nr: 65-12.1991.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calil Hannouche

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

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Oliveira Souza 

Alberti - OAB:12262

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

autorapara, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar os documentos 

desentranhads.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28082 Nr: 336-64.2004.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino Vieira de Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, Renato Chagas Correia da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de 10 dias, acerca da certidão de fl. 97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109851 Nr: 5380-49.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abrahão Lincon da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de 10 dias, acerca da impugnação 

apresentada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 2030 Nr: 370-54.1995.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paraná Automóveis Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Luczinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Celso Carneiro Junqueira 

- OAB:2215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio José General - 

OAB:3.848/MT

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que houve a inércia da parte autora em 

praticar os atos que lhe incumbiam, por prazo superior a 30 (trinta) dias.

Com efeito, sua falta de interesse no prosseguimento do feito restou 

devidamente configurada, vez que intimada para dar prosseguimento ao 

feito, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme 

certificado à fl. 74-v.

 Em face do exposto, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, julgo extinta a presente ação sem julgamento do mérito.

Sem custas ou honorários.

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

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 791 Nr: 605-50.1997.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Fazolin da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciel Fazolin Cunha, Amarildo de Freitas 

Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boucault - OAB:MT 

4802-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boucault - OAB:MT 

4802-B, Manoel Luiz de Lima - OAB:3.397

 Isto posto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto, sem resolução de mérito, o presente feito. 

Com o trânsito em julgado desta decisão, dando-se as baixas 

necessárias, proceda-se ao arquivamento do feito, diante do abandono da 

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

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003542-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA COSTA (AUTOR(A))

KAUANE MARIA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEL MORO & DEL MORO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO(A))

ATILIO VALNEZ TEXEIRA OAB - MT25930/O (ADVOGADO(A))

 

Em obediência ao determinado ao ID 18199613, e tendo em vista o retorno 

da carta precatória expedida, IMPULSIONO os autos para INTIMAR as 

partes, para, no prazo comum de 15 dias, manifestarem-se no feito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001067-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DELATORE (AUTOR(A))

ANGELO DELATORE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

estes autos com o fito de intimar as Partes acerca de seu retorno do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, manifestando-se 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111270 Nr: 6898-74.2013.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIANA VEZENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TAIANA VEZENTIN, Cpf: 02601773189, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

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

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

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, movida por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de TAIANA 

VEZENTIN. A ação em questão, possui por objeto Contrato de 

Financiamento com cláusula de alienação fiduciária, celebrado pelas 

partes em 07/02/2012 sob o nº 4308656266.

Despacho/Decisão: Vistos.Antes de apreciar o pedido retro, EXPEÇA-SE 

mandado de citação via Oficial de Justiça no endereço declinado à fl.98v. 

Restando-se infrutífera a diligência acima, DEFIRO desde já, a citação por 

edital da executada, respeitando-se o disposto no art. 257 do novo código 

adjetivo civil. Após o decurso do prazo, caso não haja manifestação da 

parte executada, nos moldes do inciso IV, artigos 257 do Novo CPC, 
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nomeio, desde já, como curador especial da parte executada o douto 

Defensor Público com atribuições perante a 1ª Vara, que deverá ser 

intimado pessoalmente (§1º, art. 186).Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tania dos Santos Lima, 

digitei.

Alta Floresta, 30 de janeiro de 2020

Vinicius Augusto Jans Paiva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143953 Nr: 5165-68.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Barbosa Gratão

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

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

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

Advogados, para manifestar-se acerca da Exceção de Pré-Executividade 

oposta às Fls. 123/128, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98078 Nr: 6639-50.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Reis da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Advogados, para manifestar-se acerca da Exceção de Pré-Executividade 

apresentada às Fls. 191/195, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139720 Nr: 2795-19.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro José Antonio

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

Lima - OAB:3127-A/MT

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

OAB:13616/MT

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade dos Embargos 

Aclaratórios de Fls. 153/156, interpostos pela Parte Autora; II) intimar a 

Parte Requerida, ora Embargada, para manifestar-se ao teor do Art. 1.023, 

§2º do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108382 Nr: 3841-48.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Rio Jacaré S/A, Ernesto Antonio 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral Federal - 

União - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MALVINA RIBEIRO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 318.901, DANILO GERALDI ARRUY - 

OAB:OAB/SP 262.355, SÉRGIO PRADO MATEUSSI - OAB:OAB/SP 

290.677

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade dos Embargos 

Aclaratórios de Fls. 126/130, interpostos pela Parte Exequente; II) intimar a 

Parte Executada, ora Embargada, para manifestar-se ao teor do Art. 

1.023, §2º do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-85.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA JACINTO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA RAMOS (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000336-85.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:VANIA JACINTO 

POLO PASSIVO: MAGDA RAMOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 16:20 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78587-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-77.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA FERNANDA SIMIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000343-77.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:PRISCILA 

FERNANDA SIMIONI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO CARLOS 

PETRUCCI JUNIOR POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-32.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DIEGO GRECO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000346-32.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:CARLOS DIEGO 

GRECO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARLEI DA SILVA MEDEIRO 

RIBEIRO POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/03/2020 Hora: 13:20 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78587-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002517-93.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARQUES ZURANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - MT19004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP123514-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação dos Advogados das partes Requerente 

e Requerida para comparecerem a audiência de conciliação designada 

para o dia 01 de Outubro de 2019, às 16h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004696-97.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. C. (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004696-97.2019.8.11.0007 INTERESSADO: CAIO CESAR 

CALDI REQUERIDO: JOAO LEITE DE CARVALHO Vistos. Relatório 

dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide, nos termos do Art. 355, II, do NCPC. Decido. Trata-se 

de ação de cobrança proposta CAIO CESAR CALDI em face JOÃO LEITE 

DE CARVALHO, visando o pagamento do débito oriundo de honorário 

médico, referente à consulta prestada pelo autor ao requerido na data de 

22/07/2019, no importe de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 

acostando à exordial o prontuário médico que demonstra o atendimento - 

ID nº. 25526628. Citada e intimada a parte requerida (ID nº. 27633682), 

esta deixou de apesentar contestação e não compareceu à Sessão de 

Conciliação (ID nº. 28197252), tampouco justificou a sua ausência, razão 

pela qual o autor requereu a decretação da revelia. Desse modo, forçoso 

faz-se reconhecer a revelia da demandada, nos termos do artigo 20 da Lei 

nº. 9.099/95 e 344 do CPC, que dispõem: Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Via de consequência, o 

julgamento antecipado da lide é à medida que se impõe, conforme vemos: 

Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: II - 

o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349. Diante da inércia da parte 

requerida, esta abdicou de quaisquer defesas quando da ausência de 

contestação ao pleito, ocasião em que restou estabelecida a sua revelia. 

Vale anotar que a origem da dívida resta demonstrada pelo prontuário 

médico que comprova o atendimento prestado pelo requerente, não 

havendo nenhuma comprovação nos autos acerca do pagamento do valor 

pretendido ou qualquer outra excludente do dever de pagamento pelo 

requerido. Assim, considerando as alegações apresentadas na inicial, 

munidas de documento comprobatório do débito, bem como o silêncio do 

reclamado e sua ausência em audiência de conciliação, tenho que é 

devido o pagamento do débito vencido, devidamente atualizado. Ante o 

exposto, decreto a revelia do requerido e JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

condenando a parte ré a pagar ao requerente a quantia de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais) a título de obrigação de débito vencido, 

devidamente atualizada e acrescida de juros legais, de 1% ao mês, estes 

devidos a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde o 

inadimplemento (22/07/2019) até a data do efetivo pagamento. Inexistindo 

condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente 

sentença. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e se nada for requerido, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000226-23.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMIR DARCI PERIN & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO OAB - MT17868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000226-23.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: JOCEMIR DARCI 

PERIN & CIA LTDA - ME EXECUTADO: LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA Vistos. 

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela empresa requerente 

contra a decisão de ID nº. 27156501 , que determinou o início do 

cumprimento de sentença. É o necessário. DECIDO. Em análise 

percuciente dos autos constato que a pretensão da Embargante não 

merece prosperar. Senão vejamos. É cediço geral que os embargos 

declaratórios devem ser manejados em face de SENTENÇA ou ACÓRDÃO, 

com o escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição, suprimir 

omissão ou dúvida ou ainda corrigir erro material existente no julgado, 

consoante dicção dos artigos 48 e 49 da Lei nº. 9.099/95 e 1.022 do CPC. 

In casu, vejo que a insurgência do autor se da contra DECISÃO, a qual, na 

seara do Juizado Especial, não admite recurso. A titulo de elucidação, 

colaciono entendimento jurisprudencial sobre o assunto: EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO 

ART. 3º DA LEI N.º 12.153/2009. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 

RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. REDISCUSSÃO DO 

JULGADO. DESCABIMENTO. Por ausência de previsão legal não é cabível 

o recurso contra decisões interlocutórias de primeiro grau nos Juizados 

Especiais. Exceção à regra é a prevista no art. 4º da Lei n.º 12.153/2009, 

que estabelece a possibilidade contra a decisão que concede a cautela ou 

tutela, em razão do prejuízo irreparável que poderá causar ao demandado. 

Não há contradição, omissão, obscuridade ou dúvida no julgado que 

enfrentou claramente a matéria e fundamentou a decisão. Pretensão de 

efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios. Descabimento. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Nº 71006769095, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 30/08/2017). 

(Destaquei). Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos no ID n.º 27156501 com fundamento no artigo 

48 da Lei nº 9.099/95. Em que pese o meio inadequado para o credor se 

insurgir contra o despacho, entendo oportuna a análise neste momento do 

pedido de expedição de certidão premonitória. Assim, EXPEÇA-SE certidão 

comprobatória da propositura desta ação de execução de sentença 

(certidão premonitória), conforme requerido na petição Id nº 25431781, 

competindo ao exequente comunicar ao Juízo as averbações, no prazo de 

10 (dez) dias após a concretização, nos termos do artigo 828 do CPC. 

Consigno que o exequente indenizará a parte devedora em caso de 

averbação manifestamente indevida ou caso não cancele as averbações 

nos termos do §2º do citado dispositivo legal (art. 828, §5º, CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação 

da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

31 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010028-33.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR DALASTA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIO BENARDELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT16285-O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação da parte autora, na 

pessoa de sua advogada, do inteiro teor do ID nº 1831425/18314424, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 23 de agosto de 2017 

Maria Izabel dos Anjos Olsen

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000796-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DE OLIVEIRA MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS LINS LOURENCO OAB - MT26301/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000796-09.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: IRACI DE 

OLIVEIRA MATOS EXECUTADO: BANCO PAN Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC). 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do 

FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Consigno que, interpostos 

embargos/impugnação ao cumprimento de sentença e julgados 

improcedentes, o devedor arcará com as custas processuais, nos termos 

do artigo 949, IV da CNGC/MT e do artigo 55, II da Lei nº 9.099/95. Não 

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Caso o credor não tenha 

advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se os autos ao 

Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do débito, incluída 

a multa mencionada no parágrafo anterior. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 30 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003225-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA REIS BAZZO DEZAN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003225-80.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: ERICA REIS 

BAZZO DEZAN - ME EXECUTADO: ONIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 

Vistos. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar nos autos, informando o atual endereço da empresa requerida 

ou requerer o que de direito, sob pena de extinção da ação. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 31 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010028-33.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR DALASTA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BENARDELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT16285-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010028-33.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: EDGAR DALASTA 

BENTO EXECUTADO: MARIO BENARDELI Vistos. A parte credora informa 

que a obrigação foi satisfeita (ID nº. 22178522). Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

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

Caso haja custas processuais pendentes de quitação, proceda-se de 

acordo com as disposições da CNGC/MT. Intimem-se, competindo ao 

credor providenciar a baixa da averbação da penhora perante o Cartório 

de Registro de Imóveis. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 12 de dezembro de 2019. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito Alta Floresta/MT, 12 de dezembro de 2019. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002542-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CAPOBIANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 31 de 

Julho de 2019, às 13h20min, bem como da LIMINAR INDEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-30.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DA SILVA DE SOUZA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO(A))

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 10 de 

Março de 2020, às 14h20min, bem como da LIMINAR INDEFERIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005603-72.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVONACI VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI OAB - MT17355/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005603-72.2019.8.11.0007 REQUERENTE: IVONACI VIEIRA 

DE SOUZA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. Vistos. Inicialmente, 

recebo o petitório de ID nº 28265399, tendo em vista que a parte autora 

comprovou seu endereço nesta comarca. De outro norte, verifico que fora 

juntado na exordial somente a proposta de adesão a grupo de consórcio e 

não o contrato de consorcio constando as cláusulas contratuais, firmado 

entra as partes. Diante disto e, considerando que tais informações é 

objeto da presente demanda, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emendar a inicial para juntar ao processo o contrato de 

consórcio constando as cláusulas contratuais, sob pena de indeferimento 

da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito. Intime-se. 

CUMPRAS-SE. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005603-72.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVONACI VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI OAB - MT17355/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005603-72.2019.8.11.0007 REQUERENTE: IVONACI VIEIRA 

DE SOUZA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. Vistos. Inicialmente, 

recebo o petitório de ID nº 28265399, tendo em vista que a parte autora 

comprovou seu endereço nesta comarca. De outro norte, verifico que fora 

juntado na exordial somente a proposta de adesão a grupo de consórcio e 

não o contrato de consorcio constando as cláusulas contratuais, firmado 

entra as partes. Diante disto e, considerando que tais informações é 

objeto da presente demanda, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emendar a inicial para juntar ao processo o contrato de 

consórcio constando as cláusulas contratuais, sob pena de indeferimento 

da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito. Intime-se. 

CUMPRAS-SE. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001988-74.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISULINA RODRIGUES DA ROSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI OAB - MT14067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1001988-74.2019.8.11.0007. INTERESSADO: ISULINA RODRIGUES DA 

ROSA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando 

os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. Ante a 

ausência de preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

desfavor de BANCO PAN S.A, onde a parte autora aduz, em apertada 

síntese, que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício 

previdenciário por ordem da empresa reclamada. Sustenta que jamais 

manteve a relação jurídica com esta objeto dos descontos, pugnando ao 

final pela declaração de inexistência de débitos, bem como indenização 

por danos morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Pois 

bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. No caso em comento, verifica-se que a Reclamada 

colacionou provas satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte 

autora, notadamente com apresentação de cédula de crédito bancário com 

todos os dados da reclamante e devidamente rubricado, bem como 

diversos extratos de pagamento bancários, cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do CPC. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente a relação contratual, a parte assina 

exatamente igual e informa dados confidenciais. Desta forma, restando 

comprovada a existência de relação contratual, não há que se falar em 

descontos indevidos em seu benefício previdenciário. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados à exordial e IMPROCEDENTE os danos morais. 

REVOGO a tutela de urgência concedida a id 24339277. DECLARO extinto 

o processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, 

nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de janeiro de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000796-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DE OLIVEIRA MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS LINS LOURENCO OAB - MT26301/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

maio de 2019, às 16:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005388-96.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON JUNIOR GOTARDE OAB - MT25166/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 17 de 

Março de 2020, às 14h00min, bem como da LIMINAR INDEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003120-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MONTEIRO VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BRICATTE BARROS OAB - MT19389/O (ADVOGADO(A))

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo à intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 05 de 

fevereiro de 2019, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189405 Nr: 7385-34.2019.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre da Silva Bezerrra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Bruno Magalhães - 

OAB:16.147

 Certifico que procedo a intimação do DR. José Bruno Magalhães, do 

inteiro teor do despacho de fl. 16, bem como da audiência designada para 

o dia 03 de março de 2020, às 16h45min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002517-93.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARQUES ZURANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - MT19004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP123514-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002517-93.2019.8.11.0007 REQUERENTE: PEDRO 

MARQUES ZURANO REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A., CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. Vistos. Em análise aos autos virtuais verifico que o 

autor informou no Id nº 28483592 o descumprimento da liminar deferida 

por este Juízo na decisão lançada no Id nº 20786762. Requer o autor que, 

em caso de não cumprimento imediato da liminar, a multa seja majorada 

para o dobro do valor fixado, bem como requer que o requerido se 

abstenha de cobrar da representante legal do espólio e seu advogado a 

dívida objeto dos autos, por meio de ligações telefônicas. Tendo em vista 

que o autor comprovou o descumprimento da liminar (Id nº 28483595), 

DETERMINO a intimação do requerido Banco Bradesco Financiamentos S/A 

para, em 48 (quarenta e oito) horas, cumprir a ordem judicial liminar, 

promovendo a exclusão do nome do de cujus Pedro Marques Zurano dos 

cadastros restritivos ao crédito e a fim de se abster de cobrar a parte 

autora e seu procurador por qualquer meio, referente ao débito objeto da 

presente demanda, sob pena de a multa diária arbitrada poder alcançar o 

patamar máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comprovado nos autos 

o cumprimento da liminar, remetam-se os autos conclusos para minutar 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003567-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE SANTANA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003567-28.2017.8.11.0007 EXECUTADO: VIVO S.A. 

EXEQUENTE: MICHELE SANTANA DOS SANTOS Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente intimada 

para praticar no processo o ato que lhe competia, contudo, quedou-se 

inerte (ID nº. 28649175 ). Calha registrar a afronta ao princípio 

constitucional da razoável duração do processo pela parte requerente, 

porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos processuais 

que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora/exequente, não restando alternativa 

senão a extinção do feito em razão do abandono. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Em caso de pendência de 

custas processuais fixadas na fase de conhecimento, remetam-se os 

autos oportunamente à CAA para fim de cobrança. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

31 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004627-65.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA CRUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER BENEDITO ARAUJO OAB - MG169245 (ADVOGADO(A))

PRISCILLA JONES FIGUEIREDO CARVALHO OAB - MG175950 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004627-65.2019.8.11.0007 INTERESSADO: RAFAEL 

FERREIRA CRUZ REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I, do CPC. I 

– Mérito No mérito o autor afirmou ter adquirido passagem aérea da 

empresa requerida para viajar de Alta Floresta/MT com destino a Belo 

Horizonte/MG, com conexão em Cuiabá/MT, visando participar de um 

batismo, sendo o embarque previsto para o dia 13/07/2019, às 14h25min e 

chegada no destino final às 20h10min da mesma data. Aduziu, ainda, que 

na data prevista para o embarque o requerente foi informado que ocorreu 

overbooking no voo no qual embarcaria, sendo possível a sua 

reacomodação somente para o dia seguinte, isto é, dia 14/07/2019, não 

sendo oferecida outra opção de realocação. Por tal fato, afirmou que 

chegou ao seu destino final somente no dia 15/07/2019, ou seja, com 29 

(vinte e nove) horas de atraso e por tal fato aduz ter sofrido prejuízos de 

ordem moral pretendendo a reparação correspondente, instruindo a inicial 

com os documentos que corroboram as suas alegações. Por seu turno, 

em sua defesa a ré confirmou a ocorrência do overbooking, 

defendendo-se somente sob o argumento de que tal fato, por si só não 

gera dever de indenizar, tendo em vista que o autor embarcou no próximo 

voo disponível no dia seguinte, não havendo, dessa forma, prática de ilícito 

apto a indenizar. Assim, considerando as alegações apresentadas na 

inicial e a ausência de negativa de contratação pela ré, além da 

confirmação desta com relação ao overbooking que impediu o autor de 

embarcar no voo contratado para a sua viagem, tenho que é devido o 

ressarcimento ao requerente quanto ao dano moral sofrido. Na espécie, 

trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa 
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do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes 

ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

CDC. Deste modo, a responsabilidade da empresa aérea, prestadora do 

serviço de transporte, por eventual dano causado ao consumidor é 

objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme 

dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. Ressalta-se que a 

ocorrência de tal fato se revela como um risco inerente ao serviço que por 

ela é prestado, não podendo, por esta razão, ter seus ônus repassados 

aos consumidores. Assim, nota-se que não consta dos autos a ocorrência 

de qualquer das excludentes da responsabilidade objetiva que é imputada 

à empresa demandada. Ademais, o contrato firmado entre as partes é de 

risco, visto que, ao se responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a 

ré assumiu os riscos inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, 

aplicam-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a 

qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. 

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial que colaciono: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. AUTORES QUE 

RESTARAM IMPEDIDOS DE EMBARCAR DE FORMA INJUSTIFICADA. 

OVERBOOKING. ALEGAÇÃO DE NO SHOW NÃO COMPROVADA. DANO 

MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA 

CONFIRMADA NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006698856, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Sergio Fernando Tweedie Spadoni, 

Julgado em 26/10/2017). APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VOO. PERDA DE 

CONEXÃO. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

MANTIDO. Mérito. Tendo havido atraso injustificado de voo e, ainda, perda 

da conexão, por overbooking, resta evidenciada a falha na prestação do 

serviço da companhia aérea, a ensejar o dever de reparação. Dano moral. 

Danos morais que independem da prova do efetivo prejuízo, pois já trazem 

em si estigma de lesão. Quantum indenizatório. A contraprestação pelo 

sofrimento auferido tem a função de compensar a dor injustamente 

causada à vítima e servir de reprimenda ao agente para que não reincida 

em situações como a ocorrida, sendo necessária a observação das 

condições financeiras das partes, a gravidade do fato, além do grau de 

culpa no cometimento do ato ilícito. (...) NEGARAM PROVIMENTO AO 

APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70074586025, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, 

Julgado em 21/03/2018). O cancelamento do embarque do autor e o 

consequente adiamento do horário de chegada ao destino final para o dia 

seguinte, causando transtorno à sua viagem e perda de compromisso 

(batizado) não constitui mero aborrecimento do cotidiano, ensejando, sim, 

eventos aptos a ferir a dignidade da pessoa, surgindo, então, a reparação 

por dano moral. Quanto ao dano moral, este se caracteriza pelo 

desconforto, não sendo difícil supor o sentimento de impotência dos 

consumidores e seu inegável estresse psicológico diante da má prestação 

do serviço. Assim, é induvidoso que houve falha no serviço prestado pela 

empresa aérea, ora ré, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na 

esfera psíquica da parte autora, pois as falhas descritas na peça inicial 

geram perda de compromisso relevante, ansiedade, aflição e desconforto 

pelo qual o consumidor não passaria, caso o serviço prestado pela 

transportadora tivesse funcionado corretamente. Deste modo, resta 

evidente que a situação específica trazida nos presentes autos configura 

dano moral, de acordo com o recente julgado do STJ (Recurso Especial nº 

1.796.716-MG). O arbitramento do valor da indenização por danos morais 

deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir 

conduta abusiva. Portanto, fixo a indenização no importe de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) em razão do cancelamento do voo. II – Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré no 

pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a 

título de danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da 

sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado e se 

nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla 

Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002542-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CAPOBIANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002542-09.2019.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE CARLOS 

CAPOBIANCO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório dispensado face ao permissivo do Art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de Embargos de Declaração interposto 

por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

discutindo questões de mérito (ID nº. 26846610), alegando contradição na 

sentença proferida no ID nº. 26617330, além de pleitear a redução do 

valor fixado para indenização por danos morais. É o necessário. DECIDO. 

Cinge-se do recurso interposto pelo embargante a alegação de que a 

sentença fora contraditória às provas dos autos, pois julgou procedente a 

ação, apesar da requerida ter comprovado as teses arguidas na defesa, 

além de aduzir que o valor fixado a título de indenização por danos morais 

é exorbitante. Entretanto, vale observar que a sentença objurgada 

explanou os motivos ensejadores do seu convencimento, fundamentou as 

suas conclusões, inexistindo, pois, as irregularidades apontadas. É cediço 

geral que os embargos declaratórios devem ser manejados com o escopo 

de elucidar obscuridade, de afastar contradição, suprimir omissão ou 

dúvida ou ainda corrigir erro material existente no julgado, consoante 

dicção dos artigos 48 e 49 da Lei nº. 9.099/95 e 1.022 do CPC. In casu, 

vejo que não ocorreu qualquer das situações específicas estabelecidas 

na legislação supratranscrita. A insurgência da parte embargante se dá 

quanto ao mérito da causa, pleiteando, na verdade o reexame das teses 

analisadas na sentença ante o seu inconformismo pelo não acolhimento da 

pretensão suscitada na defesa, portanto, persistindo discordância, deverá 

valer-se da via adequada. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 26846610, com fundamento no 

artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla 

Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 185100 Nr: 5163-93.2019.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanir José Testa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almirão dos Santos 

Esparga - OAB:10085
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 Processo n.º 5163-93.2019.811.0007

Código: 185100

5ª Vara

 Vistos etc.

 INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem 

na audiência designada.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

 Após o cumprimento, baixem e devolva-se com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 17 de janeiro de 2020.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 188293 Nr: 6826-77.2019.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Cesar Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hebert Pires da Silva - 

OAB:56993/GO

 “VISTOS ETC. devidamente cumprida DETERMINO a devolução da missiva 

para a Comarca de origem, grafando as nossas melhores homenagens, 

procedendo-se à baixa na distribuição com as cautelas de praxe. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.”

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000071-20.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON APARECIDO PELEGRINI DA CRUZ (AUTOR(A))

RAIMUNDO FRAZAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINALDO SANTOS VERAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO OAB - MT0004151S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000071-20.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

EDSON APARECIDO PELEGRINI DA CRUZ, RAIMUNDO FRAZAO RÉU: 

FRANCINALDO SANTOS VERAS Vistos. Trata-se de “Ação de 

Reintegração de Posse c/c Desfazimento de Obra” ajuizada por EDSON 

APARECIDO PELEGRINI DA CRUZ e RAIMUNDO FRAZÃO em face de 

FRANCINALDO SANTOS VERAS, todos devidamente qualificados nos 

autos. Os autores alegam ser legítimos possuidores dos imóveis 

localizados nos Lotes nº 37 (frente) e nº 35, situados na 1ª Vicinal Oeste 

(Setor Aeroporto), ao passo que o Réu é possuidor do imóvel assentado 

aos fundos do Lote nº 37. E que, considerando que os lotes são 

confrontantes, os autos sempre permitiram a passagem do possuir do lote 

aos fundos (réu) por maio do corredor (de aproximadamente 8 metros de 

largura) que separa os lotes dos autores, sendo que tal área faz parte 

dos lotes dos autores, tanto que no corredor há em cada lateral uma porta 

que dá acesso independente à rua. Aduzem que, no dia, 10/11/2018, o réu 

decidiu isolar a passagem, construído muros entre os imóveis dos autores 

e o corredor, de modo a impossibilitar o acesso dos autores à área lateral 

de seus imóveis, usurpando, assim, o réu a área dos autores. Nestes 

termos, pugnam os autos pela reintegração na posse da referida área e a 

determinação para o desfazimento da obra levantada pelo réu (muros e 

portão frontal). Com a inicial (ID. 17374184) foram aportados documentos. 

Recebida a inicial (ID. 17386059), este Juízo designou audiência de 

justificação de posse, bem como determinou a citação da parte ré. Termo 

de audiência de justificação ao ID. 17628689 e seguintes. O requerido 

apresentou contestação ao ID. 18091933 alegando, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão no polo passivo da convivente do REQUERIDO, 

ROSELI DO AMPARO NASCIMENTO, requerendo, por fim, a improcedência 

da presente demanda. A Parte Autora apresentou impugnação à 

contestação ao ID. 18898488. Ao ID. 20728353 este Juízo INDEFERIU o 

pedido de inclusão de Roseli no polo passivo da ação, deixando de 

analisar o pedido de tutela de urgência e, por fim, determinado que as 

partes delimitem as provas que pretendem produzir. Francinaldo 

manifestou-se ao ID. 22960460, pugnando pela prestação de depoimento 

pessoal dos requerentes, oitiva de testemunhas, realização de perícia 

(vistoria “in loco”) e, juntada de novos documentos. Raimundo e Edson 

manifestaram-se ao ID. 23216181 pugnando pela prestação de depoimento 

pessoal do requerido. Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Por entender necessário, DEFIRO a prova testemunhal e 

depoimento pessoal requerida pelas partes do processo. Tocante ao 

pedido de inspeção judicial no local, pleiteado pela parte Ré, postergo sua 

análise para após a realização da audiência de instrução, caso entenda 

necessário após a colheita da prova oral. Em relação à prova documental 

pleiteada pelo requerido, hei por bem indeferi-la. Isso porque, no que diz 

respeito a tal prova, insta salientar que ela deve ser trazida nos autos 

ainda na fase postulatória. Nesse passo, o artigo 434 do CPC/2015 

prescreve que “incube à parte instruir a petição inicial ou contestação com 

os documentos destinados a provar suas alegações.” Portanto, a parte 

deve trazer aos autos, juntamente com a inicial e na contestação, bem 

como em outros momentos da fase postulatória, todos os documentos 

necessários a demonstrar suas alegações, não servindo a fase instrutória 

para tal finalidade. No entanto, convém deixar transcrito o disposto no 

artigo 435 do CPC/2015: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, 

juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de 

fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que 

foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada 

posterior de documentos formados após a petição inicial ou a 

contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou 

disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar 

o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente incumbindo ao juiz, em 

qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º. 

Acrescenta-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA DOCUMENTAL. 

PRODUÇÃO APÓS DECISÃO QUE ORDENOU A ESPECIFICAÇÃO DE 

PROVAS. AUSÊNCIA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. INADMISSIBILIDADE. 

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA E 

INSUMOS. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. RISCO DA ATIVIDADE 

EMPRESARIAL. LUCROS CESSANTES. VALOR DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL. 

APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE IPTU APÓS A 

EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. I. Vencida a fase postulatória, somente é 

admissível a juntada de documentos pelo réu para comprovar fatos 

ocorridos após a articulação da defesa ou para contrapô-los a 

documentos aportados aos autos pela parte contrária. II. Fora dessas 

raias dos artigos 397 e 397 do Código de Processo Civil, consente-se na 

produção de prova documental quando a parte demonstra motivo 

justificado e não se detecta prejuízo à parte contrária. III. Dificuldades para 

obtenção de mão-de-obra qualificada exigida para a construção civil não 

podem ser consideradas caso fortuito ou de força maior, uma vez que não 

trazem em si o tônus da imprevisibilidade e da irresistibilidade. lV. O evento 

imprevisível ou irresistível só se qualifica como caso fortuito ou de força 

maior quando importa na impossibilidade de cumprimento da obrigação, 

assim não podendo ser equiparado aquele que apenas onera ou dificulta o 

adimplemento. V. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente dos 

frutos civis decorrentes do seu uso ou gozo. E, como toda e qualquer 

utilização ou fruição de bem dessa natureza pode ser expressada 

monetariamente mediante o parâmetro locatício, esse é o referencial para 

a mensuração dos lucros cessantes. VI. À falta de consistência 

probatória quanto ao valor dos lucros cessantes, deve ser remetida para 

a fase liquidatória a apuração do quantum debeatur. VII. Ante a 

inexistência de onerosidade excessiva ou de prejuízo ao consumidor, que 

anuiu livremente à cláusula contratual que determina a sua obrigação de 

pagar IPTU em data anterior à sua imissão de posse do imóvel, não é 

possível o reconhecimento da abusividade da previsão contratual. VIII. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF; Rec 

2013.03.1.001720-6; Ac. 881.540; Quarta Turma Cível; Rel. Des. James 

Eduardo Oliveira; DJDFTE 18/08/2015; Pág. 366) Assim, INDEFIRO o pedido 

de produção de prova documental pleiteado pelo requerido, com a 

ressalva contida no artigo 435 do CPC/2015. No entanto, nada impedirá 

que, posteriormente, possa ser juntado aos presentes autos documentos 

que não se enquadrem no artigo 435 do CPC/2015, mas, dependerá de 

análise por parte deste Magistrado. FIXO como pontos controvertidos: a) a 

origem do bem imóvel; b) a existência ou não de posse pelos autores, e a 
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sua respectiva delimitação; c) se o requerido obedeceu as divisas dos 

requerentes e, d) a necessidade de desfazimento de obra. DESIGNO 

audiência de instrução para o dia 13 de abril de 2020, às 14h00min, sendo 

que o rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo do artigo 357, 

§ 4º, do CPC/2015. Aportando aos autos róis de testemunhas no prazo 

legal, INTIMEM-NAS para comparecerem à audiência supra designada, sob 

as penas da lei, independentemente de novo despacho. Caso sejam 

arroladas testemunhas residentes fora da Comarca, também 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta precatória com 

a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a data designada 

para realização da audiência de instrução neste Juízo Deprecante, a fim 

de que não colidam as datas. INTIMEM-SE ambas as partes e seus 

procuradores para comparecerem, consignando, nas intimações das 

partes autora e ré as penas do § 1º do art. 385, do CPC/2015. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 03 de dezembro 

de 2019. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005551-76.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. P. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA PAUKNER OAB - 066.255.909-67 (REPRESENTANTE)

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1005551-76.2019.8.11.0007. 

REQUERENTE: P. H. P. R. REPRESENTANTE: KARINA PAUKNER 

REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Vistos. Trata-se de “Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” 

proposta por P. H. P. R., representado por sua Genitora KARINA PAUKNER 

em desfavor de AGEMED SAÚDE S.A, alegando em síntese ser 

beneficiária do plano de saúde da requerida e que, necessita realizar 

“cirurgia de Adenoidectomia + aspiração de ouvido + colocação de tubo 

ventilador”. Sustenta que no mês de julho do corrente ano, a genitora do 

Requerente percebeu alterações na fala e na respiração do seu filho, 

razão pela qual o levou para consultar com o seu pediatra, o qual o 

acompanhava desde o nascimento, tendo o pediatra indicado à genitora 

que o menor deveria ser avaliado por um médico especialista em 

otorrinolaringologia. Que, diante disso, a Genitora do menor procurou a 

AGEMED SAÚDE S/A, situada nesta cidade de Alta Floresta/MT, para 

verificar se havia médico especialista em otorrinolaringologia no município, 

sendo naquela ocasião informada que deveria solicitar um agendamento 

com indicação médica, e assim, a Agemed avaliaria e daria retorno sobre a 

consulta e o especialista que realizaria o atendimento. Conforme 

informado, a Sra. Karina executou da maneira informada, pois realizou 

uma solicitação via e-mail, informando a preferência com o especialista 

indicado pelo médico pediatra, qual seja Dr. Milton Malheiros, no município 

de Sinop. A referida solicitação foi realizada no dia 23/08/2019, com 

protocolo número: 33960120120190823679375. E no dia 30/08/2019, a 

Sra. Karina foi informada que o especialista Dr. Milton Malheiros não era 

credenciado. Por outro lado, a Sra. Karina foi informada que o especialista 

Dr. Eduardo J. F. Santos com CRM-MT 6618 atende no Hospital Geral neste 

município de Alta Floresta/MT. Sendo assim, a consulta foi agendada com 

o referido médico para o dia 03/09/2019. No ato da consulta, o especialista 

em otorrinolaringologia, Dr. Eduardo, analisou os exames que a genitora já 

possuía, e pôde presumir a necessidade de cirurgia com urgência, pois se 

verificou que a adenoide estava bem avençada, bem como que a alergia 

estava também estava bem atacada. Visando melhorar o estado clínico do 

menor, o Médico responsável passou um tratamento de 30 (trinta) dias 

para que a genitora realizasse em seu filho, para somente após, realizar a 

cirurgia de Adenoidectomia + aspiração de ouvido + colocação de tubo 

ventilador CID J 35.2. A genitora do Requerente cumpriu devidamente com 

o tratamento de 30 (trinta) dias, logo após a genitora providenciou o 

agendamento da cirurgia no dia 15/10/2019 via e-mail, todavia, até o 

presente momento o Requerente não foi submetido ao procedimento 

cirúrgico necessário, mesmo após diversas solicitações e envio de 

orçamento. Assim, requer a concessão da tutela de urgência a fim de que 

a requerida autorize e custeie a cirurgia de Adenoidectomia + aspiração 

de ouvido + colocação de tubo ventilador, como solicitado pelo médico 

especialista. Devendo realizar o procedimento cirúrgico até no máximo 10 

dias úteis, em razão da gravidade do estado de saúde do Requerente, no 

HOSPITAL GERAL, localizado neste município de Alta Floresta/MT, 

conveniado com a Requerida conforme os artigos 294, 300 e 319 do 

Código de Processo Civil (lei nº 13.105/15), sob pena de multa diária. Com 

a inicial (ID. 27641321) foram aportados documentos via Sistema PJE. Ao 

ID. 27652310 este Juízo determino a emenda à inicial, devendo a parte 

autora instruir os autos com cópia do contrato firmando entre as partes, 

todavia, ao ID. 2827997 a parte autora informou que, apesar de diversas 

solicitações não obteve êxito no fornecimento do contrato por parte da ré. 

Ao ID. 28392035 este Juízo determinou que a Ré, portanto, trouxesse aos 

autos a cópia do contrato, sendo que a Ré se manifestou aos Ids 

seguintes instruindo aos autos documentos relativos a outro paciente. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO aos requerentes os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. 1. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de 

direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva do 

consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida ao autor 

representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da 

Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR 

REJEITADA - PACIENTE COM CÂNCER - NEGATIVA DO EXAME PET-CT - 

PROCEDIMENTO INCLUÍDO NO ROL DOS OBRIGATÓRIOS - RESOLUÇÃO 

DA ANS - APLICABILIDADE DO CDC - INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR (ART. 47 DO CDC) - 

COBERTURA DEVIDA - ATO INDENIZÁVEL - VALOR ADEQUADO - 

MANUTENÇÃO - SENTENÇA INALTERADA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 

Os contratos de plano de saúde submetem-se ao Código de Defesa do 

Consumidor. (TJMT Ap 35797/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 

05/05/2017). No presente caso, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência do autor, 

considerando ainda que além da verossimilhança das alegações trazidas 

pelo autor, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como o autor comprovar os fatos alegados na inicial, 

razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, conforme 

postulado. 2. Da tutela de urgência Trata-se de pedido de tutela de 

urgência antecipada (art. 300, CPC), a qual depende da coexistência de 

dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um requisito, a saber, a 

ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos 

do §3º do mencionado dispositivo. Munido desses conceitos, cotejando-os 

com a situação jurídica apresentada no inicio do processo, tenho que o 

pedido de tutela de urgência deve ser deferido pelos fundamentos que 

passo a expor. Na hipótese, verifica-se que a relevância da 

fundamentação encontra-se consubstanciada na cópia dos documentos 

pessoais da parte autora, bem como a cópia da carteirinha do plano de 

saúde colacionada (Id. 27641797), que demonstram a existência de 

vínculo e relação jurídica de consumo entre as partes. Ademais, 

conduzem também a formação de um juízo de probabilidade do direito ora 

invocado, os laudos médicos que dão conta que o menor necessita do 

procedimento cirúrgico de “Adenoidectomia + aspiração de ouvido + 

colocação de tubo ventilado” (ID. 27641806). Outrossim, resta 

demonstrada o perigo de dano, por ser de conhecimento público e notório 

que os planos de saúde da requerida estão suspensos pela ANS. Assim, 

sendo indene de dúvida a necessidade de realização do procedimento 

cirúrgico pelo requerente, conforme devidamente constatado pelos 

documentos médicos acostados aos autos, certo que a requerida não 

pode negar o atendimento, razão pela qual tenho como indevida a 

suspensão do atendimento a parte autora, de modo que deve ser 
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reconhecida a preponderância do Código de Defesa do Consumidor sobre 

eventual cláusula contratual restritiva, enquadrada como abusiva. Por 

esse viés, o ato da requerida em princípio se mostra abusivo, 

desarrazoado e até mesmo atentatório ao Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana, que é o princípio matriz do Sistema Constitucional 

Brasileiro. Não obstante, tenho pelo indeferimento da pretensão de 

realização dos procedimentos especificamente no Hospital Geral de Alta 

Floresta, uma vez que pode a requerida declinar a unidade de saúde de 

sua preferência e dentro das suas possibilidades DESDE QUE NO 

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA. Sendo assim, DEFIRO PARCIALMENTE O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO NA INICIAL e, DETERMINO 

SEJA A REQUERIDA INTIMADA COM URGÊNCIA PESSOALMENTE, VIA 

CARTA PRECATÓRIA, para que autorize, no prazo de 48H (QUARENTA E 

OITO HORAS ), a realização do procedimento cirúrgico de 

ADENOITECTOMIA + ASPIRAÇÃO DE OUVIDO + COLOCAÇÃO DE TUBO 

VENTILADOR, fornecendo ainda todos os materiais e profissionais 

necessários para o procedimento, mediante hospital com médico 

Otorrinolaringologista e Anestesista NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA ou 

MUNICÍPIO MAIS PRÓXIMO, a fim de fornecer atendimento adequado ao 

Requerente, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

limitada à 30 dias, que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de 

Processo Civil. NO CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA LIMINAR EM 48H, 

SERÁ REALIZADO BLOQUEIO ON LINE NAS CONTAS DA RÉ PARA O 

PAGAMENTO DIRETO DA CIRURGIA E TRATAMENTO DO AUTOR, INFANTE 

(04 ANOS), EM HOSPITAIS LOCAIS, NÃO NECESSARIAMENTE 

CREDENCIADOS JUNTO À RÉ. Determino ainda, que a requerida autorize a 

realização de todos os exames necessários. Não sendo a liminar acima 

cumprida em 48h (quarenta e oito horas), INTIME-SE a Parte Autora, para 

apresentar aos autos, pelo menos 02 (dois) orçamentos de hospitais, para 

o devido tratamento do Requerente, à expensa da ré. Transcorrido “in 

albis” o prazo assinalado, 48h, a parte demandada terá igual prazo para 

comprovar que a parte autora foi submetida ao tratamento médico de que 

necessita. DIANTE DA URGÊNCIA DO CASO, SERVE CÓPIDA DA 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO JUDICIAL, CARTA PRECATÓRIA, 

ENFIM, O QUE LHE BASTAR. Intime-se. Cumpra-se urgência. Alta 

Floresta/MT, 31 de janeiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169497 Nr: 1595-88.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clevison Coelho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS 

- OAB:21035/O, PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHÃES - 

OAB:8.988, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC e considerando a manifestação da 

parte requerida/executada no feito (fls. 155/159), impulsiono-o para que 

seja intimada a parte autora a se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, e, 

se for o caso, fornecer os dados bancários e número de Cadastro de 

Pessoa Física – CPF da pessoa a ser beneficiada com eventual expedição 

de alvará.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253382 Nr: 8608-02.2017.811.0004

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SMdTdBdG, MFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GALENO NUNES 

FERREIRA, para devolução dos autos nº 8608-02.2017.811.0004, 

Protocolo 253382, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244705 Nr: 2552-50.2017.811.0004

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT, Mônica Ferreira 

Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GALENO NUNES 

FERREIRA, para devolução dos autos nº 2552-50.2017.811.0004, 

Protocolo 244705, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214725 Nr: 12285-11.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igreja Evangélica Assembléia de Deus, Osmar Noronha 

Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. de Sousa Barros & Cia Ltda, Iremar Barros 

Martins, Sandra de Sousa Barros, Marcia Silva de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeaziel Victor Teixeira de Lima 

- OAB:19406- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 ( DEZOITO reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298473 Nr: 1469-28.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Antonio dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268720 Nr: 96-93.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Soares Nogueira de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Elizabeth Sul Ltda, Todimo Materiais 

Para Construção S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Barbosa da Silva - 

OAB:18490-0/MT, Nilson Marcos Adorno Santos - OAB:18.487 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA - 

OAB:206319/SP, Antônio Paulo Zabrini Mendonça - OAB:MT 6.576, 

José Avelino de Novaes Junior - OAB:11180/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, nos termos do artigo 152, VI, do CPC, INTIME-SE a parte apelada/

(?) para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 319631 Nr: 12875-46.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Delmar Holenbach Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MOREIRA DOS 

SANTOS - OAB:24241/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Considerando a falta de tempo hábil, REDESIGNO audiência para oitiva 

da testemunha ANA LUIZA ROCHA ALVES para o dia 03 DE MARÇO DE 

2020, às 14h15min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 322446 Nr: 14279-35.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Vieira Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Educacional de Montes Belos - FMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Júnior de Oliveira - 

OAB:GO/46.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Considerando a falta de tempo hábil, REDESIGNO audiência para oitiva 

da testemunha MARIA TELES MORBECK para o dia 03 DE MARÇO DE 

2020, às 14h45min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96748 Nr: 1716-24.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Maximiliano Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alceu de Jesus da Silva, Francisco 

Nunes Osório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Fernando Cesar de Souza Lima - OAB:13114/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 72,00 ( SETENTA E DOIS reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269255 Nr: 488-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josieldo Machado Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Mota Bevilacqua

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83211 Nr: 6425-73.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Fortes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312743 Nr: 9443-19.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anísio de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314887 Nr: 10506-79.2019.811.0004

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Salvador Moreira dos Santos, José Soares Pimentel, 

GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio da Silva Cabral

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

OAB:21255-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEX DA MATA 

ROCHA, para devolução dos autos nº 10506-79.2019.811.0004, Protocolo 

314887, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161970 Nr: 2989-67.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Augusto Ferreira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graziela de Sá Scatambulo, José Valdoir 

Scatambulo, Rosilene de Sá Scatambulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Manoel Junior - 

OAB:5454-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Borges de Matos - 

OAB:GO/30.165

 Nos termos da CNGC e considerando que a carta precatória fora 

devolvida por inércia da parte autora na Comarca Deprecada, impulsiono 

os autos e procedo a intimação da parte autora para se manfiestar nos 

autos no prazo de 15 dias, dando impulsionamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68875 Nr: 2337-26.2007.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Adamo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charlene Dela Libera Duarte 

Siqueira - OAB:GO/28920, Vitor Chaves Siqueira - OAB:27.148-GO

 Nos termos da CNGC e do ofício 172/2020, procedo a intimação da parte 

autora para que proceda a juntada da certidão atualizada do imóvel 

matriculado sob o nº 950 no CRI de Paranatinga diretamente nos autos da 

carta precatória em Paranatinga, distribuida sob o nº 

1001353-79.2019.811.0044 ( 2º Vara Cível), no prazo de 15 dias, sob 

pena de devolução da missiva sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33188 Nr: 267-75.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Company Comércio & Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:MT 5.629/0

 Nos termos do artigo 152, VI, do CPC e do §1º, do artigo 841, também do 

CPC, impulsiono o feito para que seja intimada a parte executada sobre a 

realização da averbação da penhora, à margem de sua matrícula, 

conforme informações trazidas às fls. 232/251, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324380 Nr: 15186-10.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Amigos do Jardim Serra Azul - AMAZUL, 

Sandro Luis Costa Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Firmino de Assis, Alexandro Takishita 

Martins da Fonseca, Serra Azul Empreendimentos Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Nascimento Gonçalves - 

OAB:46254/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que é de conhecimento geral nesta Comarca de Barra do 

Garças-MT, que o requerido Alexandro Takishita Martins da Fonseca é 

advogado e encontra-se atualmente recluso no Batalhão da Polícia Militar 

em virtude dos fatos apresentados na notícia em anexo. Intime-se a 

Requerente para que esta efetue o pagamento da diligência do (a)oficial 

(a) de justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83601 Nr: 6817-13.2008.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Dantas Victor de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evilasio Pareira de Abreu, NALIO SORIANO DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Élvio Naves Ribeiro - OAB:MT 12.650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 296513 Nr: 498-43.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alicio Rufino de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, UNIMED ARAGUAIA - BARRA DO GARÇAS - 

Cooperativa de Trabalho médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darlan Adib Fares - OAB:MT 

9.265, luci helena souza silva monteiro - OAB:, LUCIANA DO VALE 

MASCARENHAS - OAB:MT-19638, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE CASTILHO PENATTI 

LIBERTINI - OAB:244102 SP, DAGOBERTO SILVÉRIO DA SILVA - 

OAB:83631 SP

 8. Diante disso, DEFIRO o pedido de fls.159/168 e, por conseguinte, 

DETERMINO que as requeridas Unimed Araguaia e Unimed Campinas 

cumpram a deliberação judicial proferida às fls.53, procedendo a 

realização de qualquer tipo de procedimentos abrangidos pelo plano de 

saúde contratado pelo autor, incluída a prestação de serviço domiciliar 

Home Care mediante prescrição médica, sob pena de multa diária no valor 

de R$1.000,00 a ser revertida em favor da parte contrária, sob pena de 

penhora de valores via Sistema Bacenjud para garantir a continuidade do 

tratamento de saúde do beneficiário.9. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 297720 Nr: 1125-47.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Pedemonte Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lélis Bento de Resende - 
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OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, informar as provas 

que pretendem produzir, justificando-as.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 98239 Nr: 3250-03.2010.811.0004

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcimiro Porto Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:242085/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:MT 5.752, Milton Antônio Martini Fernandes- Defensor 

Público - OAB:

 Autos nº 3250-03.2010.811.0004 – Cód. 98239

Vistos, etc.

Intime-se a parte requerente nos endereços constantes no sistema apolo.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 221606 Nr: 3824-16.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Alves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernardo Mazzutti, Geraldo Martins do Carmo, 

Geraldo Martins do Carmo Junior, BANCO BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O, Jorge Ibañez de Mendonça Neto - 

OAB:163506-OAB/SP, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Fernando Tardioli Lúcio de Lima - OAB:SP 206.727, 

Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506, Ricardo Vendramine 

Caetano - OAB:SP 156.921

 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/c 

Interdito Proibitória com Pedido de Liminar Inaudita Altera Parte movido por 

Eduardo Alves de Moura em desfavor de Bernardo Mazzuti e outros, na 

qual o autor pretende a reintegração da posse do escritório da área do 

confinamento, bem como a expedição de mandado de interdito proibitório 

visando impedir que os requeridos esbulhem a área. (...) Vieram-se 

conclusos. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos que a pretensão do 

autor era a reintegração da posse do imóvel supostamente esbulhado 

pelos requeridos. Entretanto, como narrado no relatório, o autor informa às 

fls. 392/394, que devolveu a área em discussão o Banco Bradesco S.A, 

pois o contrato de arrendamento firmado com a referida instituição 

bancária foi encerrado no dia 31 de novembro de 2018, sendo o imóvel 

devolvido ao legítimo proprietário. Desse modo, resta evidente a perda 

superveniente do objeto da presente ação. No que tange ao pleito 

indenizatório formulado pelo requerido Geraldo Martins do Carmo, este 

restou prejudicado, pois impende ressaltar que pedido contraposto só é 

admitido nos ritos sumário ou sumaríssimo, o que, evidentemente, não é 

caso dos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO a presente demanda 

sem, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, declarando a perda 

superveniente do objeto da lide. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas e anotações necessárias. Isento de despesas processuais 

e honorários advocatícios. P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291597 Nr: 13932-36.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO GOMES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hudson José Ribeiro - 

OAB:150.060/SP, Pasquali Parise e Gasparini Junior - OAB:SP/4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jullianna Lacerda Cunha - 

OAB:OAB/MT 20473

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA SEVERINO 

NUNES PARREIRA, para devolução dos autos nº 13932-36.2018.811.0004, 

Protocolo 291597, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195712 Nr: 937-93.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Martins de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cortes Imobiliária e Administradora Ltda, Izabel 

de Arruda Chaves Eboli, Lindionor de Sousa Lobo, Isolina Gomes de 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Renato de Almeida Orro Ribeiro - 

OAB:11.055, Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:MT 11.055, 

Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEILA DA SILVA 

SOUSA FRANCO, para devolução dos autos nº 937-93.2015.811.0004, 

Protocolo 195712, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 301729 Nr: 3243-93.2019.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herica Christina Martins Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edson Nolasco Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Visto, etc.

Tratar-se de cumprimento provisório de sentença decorrente dos autos 

209746, em trâmite na Primeira Vara Cível desta Comarca.

Verifica-se, assim, ser de rigor a remessa do feito àquele Juízo.

Dessa forma e considerando ser o Juízo da Primeira Vara Cível desta 

Comarca competente para o processamento do cumprimento provisória da 

sentença proferida naqueles autos, proceda o encaminhamento dos autos 

à jurisdição supramencionada, com as retificações atinentes.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 71497 Nr: 4775-25.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marques Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4775-25.2007.811.0004 – Cód. 71497

Vistos, etc.

Intime-se o exequente, para se manifestar acerca da certidão de fl. 183.

Defiro o pedido de fl. 184, para que seja expedida carta precatória a 

Comarca de Novo São Joaquim.

Defiro o pedido de fls. 187/188.

Oficie-se a Cooperativa de Crédito Rural do Leste de Mato Grosso, 

agência de Barra do Garças, para que informe sobre a quitação da dívida 
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relativa ao registro de hipoteca constante na matrícula n.º 49.061, com 

vencimento em 02/10/2006, ou apresente o cálculo atualizado da dívida, 

conforme requerido.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 29 de janeiro de 2020.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 297956 Nr: 1237-16.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nubia Lidia Girotto Baratto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vasco Mil Homens Arantes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Silveira Júnior - 

OAB:MT 22.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RABAIOLI RAMOS - 

OAB:14.796, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 Autos nº 1237-16.2019.811.0004 – Cód. 297956

Vistos, etc.

Apense-se os presentes autos, aos de n.º 7749-49.2018.811.0004, cód. 

280966.

Sem prejuízo, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando sua pertinência, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 29 de janeiro de 2020.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 35409 Nr: 578-66.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Antônio Furtado da Silva, Eva Maria 

Pereira da Costa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:20409-MT, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 Autos n. 578-66.2003.811.0004 – Cód.: 35409

Vistos, etc.

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 01/04/2020, às 

14h30 min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Na audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 

9º), podendo constituir, se preferir, representante com poderes 

específicos outorgados mediante procuração, para negociar ou transigir.

Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação, ou o comparecimento de representante sem poderes 

específicos para negociar e transigir, poderá ser considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, podendo ser sancionado com multa de 

até 02 (dois) por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Saliente-se que o pedido de cancelamento de audiência efetivado única e 

exclusivamente por quaisquer das partes – e não em conjunto - não ilide a 

efetivação da solenidade nem a aplicação da pena pela prática de ato 

atentatório à dignidade da justiça.

A audiência será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC da comarca de Barra do Garças, nos termos do 

artigo 165 caput e artigo 334, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intimem-se os advogados Luiz Paulo Gonsalves de Rezende e Lélis Bento 

de Resende, além das partes e seus advogados.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 29 de janeiro de 2020.

 Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 326185 Nr: 825-51.2020.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telmon Bueno dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a missiva não veio acompanhado 

devidamente da decisão do juízo deprecante.

Desta forma, antes de determinar o seu cumprimento se faz necessária a 

regularização do ato, devendo ser oficiado ao Juízo deprecante 

solicitando o envio da decisão proferida, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de devolução.

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 298067 Nr: 1298-71.2019.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Martins do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Eduardo Pellegrini de Arruda Alvin - 

OAB:SP/118.685, José Manoel de Arruda Alvim Netto - 

OAB:SP/12.363, Mario Lucio de Lima Nogueira Filho - 

OAB:PB/12.774, Ricardo Vendramine Caetano - OAB:SP 156.921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA REGINA VIOLA - 

OAB:163205, Fernando Tardioli Lúcio de Lima - OAB:SP 206.727

 Assim, conheço dos embargos e dou provimento para tão somente 

corrigir erro material constante na decisão preferida às fls. 242/243, 

devendo, assim, onde se lê DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, ler-se 

SENTENÇA. Quanto ao pleito de fls. 563/564, aguarde-se a decisão dos 

autos Cód. 175906.Ante o julgamento do e. Tribunal de Justiça que julgou 

extinta a Reclamação Cível ajuizada pelo Embargante, os efeitos da 

sentença profer ida às f ls .  227/230 foram dev idamente 

restabelecidos.Desse modo, certificado o trânsito em julgado desta 

decisão, bem como da sentença de fls. 227/230, arquive-se, com as 

baixas e anotações necessárias. Isento de despesas processuais e 

honorários advocatícios. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 319323 Nr: 12751-63.2019.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gladis Neda Milioni Mil-Homens Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.(...).Entendo que a fixação do valor da causa em razão do 

proveito econômico que advirá ao autor deve ser fixado por ora em R$ 

209.166,29 (duzentos e nove mil cento e sessenta e seis reais e vinte e 

nove centavos), conforme cálculo apresentado na exordial pela autora, 

passível de posterior adequação ao valor apurado na fase liquidatória, 

Assim, sem maiores delongas, corrijo de ofício o valor da causa para o 

valor de R$ R$ 209.166,29 (duzentos e nove mil cento e sessenta e seis 

reais e vinte e nove centavos), conforme § 3º c/c inciso V, do art. 292 do 

CPC/2015.Antes de determinar o recebimento da inicial, considerando que 

consta nos autos documento pessoal (CNH) atualizado da autora, à fl. 

12-verso, constando o sobrenome de casada, apesar da certidão de 

casamento de fls. 13-verso/14, constar a existência de divórcio desde o 

ano de 2012, averbando que autora voltaria a usar o nome de solteiro, 
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porém, diante da contradição documental, determino a intimação da autora 

para no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer à este Juízo o correto nome da 

parte, devendo proceder com as retificações necessárias, bem como, 

ainda, proceder com inclusão da profissão da autora , sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do art. 321, §1ºdo CPC. Por fim, 

oficie-se o Gestor Judicial ao responsável do Departamento de 

Fiscalização e Arrecadação do TJ/MT, a fim de verificar acerca da correta 

guia de recolhimento e valores a serem recolhidos pelo autor no presente 

caso, notadamente, que a guia que consta no feito se refere a 

recolhimento de “Execução de Sentença”, no valor de único de R$ 413,10 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), independente do valor 

da causa, bem como no caso de haver erro, oriente acerca do 

procedimento correto no presente caso a ser adotado.Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 29 de janeiro de 

2020.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 23719 Nr: 562-83.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA CARDOSO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Dom Bosco Ltda, Orlando Alves 

Teixeira, Dalton Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRANI INÁCIO DE LIMA - 

OAB:8026-A, THANYA ALVES MARTINS - OAB:OAB/GO 21.485, 

Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Julia Piccirillo Gomide - 

OAB:23337/O, Antônio Rubens Fagundes Pereira - OAB:MT 2025, 

ARIDAQUE LUIS NETO - OAB:3252, CRISTIANO DE BARROS 

NASCIMENTO - OAB:23507/MT, Daphnis Oliveira - OAB:MT 1004

 Autos nº 562-83.2001.811.0004 – Cód. 23719

Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 691 para que seja realizada a avaliação do imóvel 

penhorado.

Após a realização da avaliação, intimem-se as partes para se 

manifestarem.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 30 de janeiro de 2020.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 71186 Nr: 4457-42.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Adolfo, Jairo Marques Ferreira, Sérgio 

Juster Zilling da Silva, Maria Elena Delgado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Beraldo Barros - OAB:MT 12.970, Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Autos nº 4457-42.2007.811.0004 – Cód. 71186

Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente o executado Jairo Marques Ferreira, para cumprir 

a decisão de fl. 172, sob pena de ser considerada sua omissão ato 

atentatório a dignidade da justiça, nos termos do artigo 774 do CPC.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 311568 Nr: 8807-53.2019.811.0004

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monte Alegre Fazendas Ltda, Monte Alegre Fazendas 

Ltda, Monte Alegre Agrícola Ltda, Monte Alegre Participações S/A, 

Macrofértil Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda, Louis Dreyfus 

Company Brasil S.A, Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda, Transportes 

Sabbadine Ltda -ME, Algodoeira Monte Verde, Riber - kws sementes Ltda, 

Stoller do Brasil Ltda, Union Agro Ltda, Nortène Plásticos Ltda, Pantálica 

Consultoria Estratégica Ltda, Basf S/A - Basf Brasileira S/A Indústrias 

Químicas, Fenix Agro-pecus Industrial Ltda, Agrex do Brasil S/A, Cargill 

Agrícola S.A, Cata Tecidos e Embalagens Industriais S/A, Hotel J. D. F. 

Ltda ME, Construaço Construção Civil e Metálica São Carlos Ltda, Japuira 

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado, Cordiant 

Emerging Loan Fund IV, Allianz em Loans S.C.S., Votorantim Cimentos 

S.A., Bayer S.A., Kalt Refrigeração Comércio Atacadista e Varejista de 

Equipamentos Ltda., Brasilquímica Indústria e Comércio Ltda., CGG Trading 

S. A., Banco CNH Industrial Capital S/A, Viação Xavante Ltda, Petrobrás 

Distribuidora S/A, Açofer - Indústria & Comércio Ltda, Amaggi Exportação 

& Importação Ltda, Banco BMG S/A, Vilson Paulo dos Reis, Aldemir Paulo 

dos Reis, Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, Eco 

Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S/A, BANCO 

BRADESCO S/A, CAIADO PNEUS LTDA - MATRIZ, Celia de Freitas dos 

Reis, Cleuza de Amorim dos Reis, Adama Brasil S.A., Longping High-Tech 

Sementes & Biotecnologia Ltda., Tokio Marine Seguradora S.A, Laad 

América N.V, Air Tractor Int, FC Brasil Consultoria e Representações, 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do 

Araguaia-Sicredi Vale do Cerrado, Omnicotton Agri Comercial LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:SP 198.905, ALEX EDUARDO GALEGO - OAB:259772, 

André Frossard Albuquerque - OAB:SP 302.001, ANÍBAL 

FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499, Antonio 

Tavares Paes Jr - OAB:RJ 59.793, Carlos Roberto de Cunto 

Montenegro - OAB:MT 11.903, Cauê Tauan de Souza Yaegashi - 

OAB:SP 357.590, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/SP, Cihndy 

Kelly Bianquini - OAB:MT 20.250-O, Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Cristiana Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:13994-A, Cynthia Gonçalves - OAB:138332, Daniela Bortoleto 

de Carvalho - OAB:226.914/SP, Domicio dos Santos Neto - OAB:SP 

113.590, DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - OAB:4856, EVARISTO 

ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:15686/A, Fábio Luiz de Mello 

Oliveira - OAB:MT 6848, Fabíola Ferramenta Muniz de Faria - 

OAB:133.284/SP, FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - OAB:18660/RS, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT, Géssica Bizerra 

Martelo - OAB:410254, GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - 

OAB:86425, Gustavo Antonio Peres Paixão - OAB:26.103-A, Gustavo 

Emanuel Paim - OAB:14606/MT, HARIANNA DOS SANTOS BARRETO - 

OAB:17280, José Antonio de Seixas Pereira Neto - OAB:53.937/SP, 

JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN - OAB:3.103-A, JOSE ERCILIO DE 

OLIVEIRA - OAB:27141-SP, José Ercilio de Oliveira - OAB:SP 27.141, 

José Jorge Themer - OAB:94.253-SP, Leandro Augusto Ramozzi 

Chiarottino - OAB:174.894 SP, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:6358, Léya Souza Cruz - OAB:8398, LUIS ARMANDO SILVA 

MAGGIONI - OAB:46815, LUIZ CLAUDIO DA COSTA - OAB:GO 18.194, 

Luiz Gustavo Jordão Natacci - OAB:SP 221.683, Luiz Périsse Duarte 

Junior - OAB:53.457/SP, MARCIO ANTONIO CAZU - OAB:69122, 

Mirella Guedes Campelo - OAB:203.715, NELSON WILLIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT, NOELI IVANI ALBERTI - 

OAB:4061, PRISCILA KEI SATO - OAB:MT 15.684-A, Rannier Felipe 

Camilo - OAB:22135B, Reinaldo Anieri Júnior - OAB:SP/167138, 

Renato Franco de Campos - OAB:SP 209.784, RODRIGO RAMOS DE 

FREITAS SILVA - OAB:28.339/GO, ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621, Sandra Roberta Montanher Brescovici - OAB:7.366 MT, 

SIDNEY PEREIRA DE SOUSA JUNIOR - OAB:182679 SP, Simone Rinaldi 

- OAB:209582, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:MT 3150-A, 

Vamilson José Costa - OAB:SP 81425, Vitor Carvalho Lopes - 

OAB:SP/241.959-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOIsso posto, defiro parcialmente a tutela cautelar de urgência 

pleiteada pelas recuperandas e sócios empresários individuais, nos 

termos do art. 300 e seguintes, para o fim de ordenar a suspensão de 

todas as ações e execuções ajuizadas, bem como que os credores se 

abstenham de proceder à constrição dos ativos, produtos e bens com 

exceção daquelas referentes a crédito previstos no §3º, do art. 49, da 

LFRE, de LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, RICARDO DE MORAES 
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CARVALHO e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO decorrentes do 

exercício de atividades rurais e bens de capital essenciais a atividade 

empresarial, por força do que dispõe o §§ 4º e 5º do artigo 6º, e artigo 52, 

III, da LFRE, até a análise do pedido de aditamento da petição inicial da 

Recuperação Judicial do Grupo Monte Alegre seja apreciado por este 

Juízo.Indefiro o pleito atinente a suspensão de qualquer ato tendente a 

consolidação de propriedade em favor da credora ADAMA BRASIL S.A, 

conforme fundamentação anterior desta decisão.A essencialidade dos 

demais bens arrolados pelos sócios deverá posteriormente ser 

apresentadas lista detalhada e discriminada pelos sócios para apreciação 

do Administrador Judicial, e posterior deferimento ou indeferimento deste 

Juízo, a depender de decisão deferindo a inclusão dos sócios. Nos termos 

da Lei nº 11.101/05, caberá aos devedores comunicar a suspensão aos 

juízos competentes.Sem prejuízo, defiro a expedição de ofício ao CRI 

desta Comarca para suspender até posterior deliberação deste Juízo, 

qualquer ato tendente a consolidação da propriedade sobre o imóvel rural 

matriculado sob o nº 72.289, em favor de Banco Bom Sucesso 

S.A.Expeça de ofício ao Excelentíssimo, Des. Relator do Agravo de 

Instrumento nº 1017108-81.2019.8.11.000, em trâmite na 2ª Câmara de 

Direito Privado, com remessa de cópia da petição e documentos de fls. 

5.393/5.406, solicitando informações acerca da decisão liminar proferida 

por aquele sodalício engloba ou não eventuais créditos decorrentes de 

contrato cedidos envolvendo OMNICOTTON AGRI COMERCIAL LTDA, ante 

a dúvida suscitada por ela.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240683 Nr: 16792-78.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalpizzol & Cia Ltda, Rodrigo de Oliveira 

Almeida, Dallyla Bier Dalpizzol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o Exequente, via DJE, para 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça juntada às fls.62, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321458 Nr: 13817-78.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Moreira dos Santos

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz Barbosa Perozo - 

OAB:OAB/MT 14844, Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT/5.736/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PRISCILA TAUIL 

ADOLFO, para devolução dos autos nº 13817-78.2019.811.0004, 

Protocolo 321458, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224350 Nr: 5531-19.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odethe Farias Toledo

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREY DA SILVA 

CARVALHO, para devolução dos autos nº 5531-19.2016.811.0004, 

Protocolo 224350, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167100 Nr: 9777-97.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes, 

Valdeci Correa Ramos Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Larisse Alves Araújo 

- OAB:MT 14.130, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA SEVERINO 

NUNES PARREIRA, para devolução dos autos nº 9777-97.2012.811.0004, 

Protocolo 167100, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63779 Nr: 6799-60.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédiro Rural do Médio Araguaia Ltda - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrivale - Indústria & Comércio de Raçoes 

Ltda, José Antonio Galdeano Abud, Tadeu Baisi Cortez, Leda Guimarães 

de Araújo Cortez, Dulcelina Jacomini Abud

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Durval Ribeiro de Gouveia 

Júnior - OAB:MT/12.664, ISABEL DE ARAÚJO CORTEZ - OAB:OAB/SP 

235.560, Peônia Gouveia Vasconcelos - OAB:15823

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA SEVERINO 

NUNES PARREIRA, para devolução dos autos nº 6799-60.2006.811.0004, 

Protocolo 63779, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205813 Nr: 7053-18.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilvanda Maria de Jesus Almeida Paula, Amanda de 

Jesus Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Souza de Medeiros, TERCEIROS 

INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura Nascimento - 

OAB:MT 19048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA SEVERINO 

NUNES PARREIRA, para devolução dos autos nº 7053-18.2015.811.0004, 

Protocolo 205813, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69671 Nr: 3112-41.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herval Alves D'Afonseca, Alfredo Floriano 

Tonetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 
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OAB:GO 17.934, PAULA GRAZIANE DELMONDES - OAB:17.744/MT, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, Wesley 

Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA SEVERINO 

NUNES PARREIRA, para devolução dos autos nº 3112-41.2007.811.0004, 

Protocolo 69671, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64881 Nr: 7874-37.2006.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marques Ferreira, João Bosco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7.402

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA SEVERINO 

NUNES PARREIRA, para devolução dos autos nº 7874-37.2006.811.0004, 

Protocolo 64881, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102137 Nr: 7140-47.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi - Cooperativa de Crédito Rural

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imperial Veículos Ltda, Gilmar José Schafer, 

Sandro Rother

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA SEVERINO 

NUNES PARREIRA, para devolução dos autos nº 7140-47.2010.811.0004, 

Protocolo 102137, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167101 Nr: 9778-82.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes, 

Valdeci Correa Ramos Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA SEVERINO 

NUNES PARREIRA, para devolução dos autos nº 9778-82.2012.811.0004, 

Protocolo 167101, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264078 Nr: 15564-34.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucila Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tap Transportes Aéreos Portugueses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Braga Monteiro - 

OAB:MT-22.959

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) POLLYANA 

SOARES MATOS, para devolução dos autos nº 15564-34.2017.811.0004, 

Protocolo 264078, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265094 Nr: 16229-50.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. V. da Conceição e Conceição Ltda Me, G. 

M. J. Transportes Ltda, Maria dos Santos Braz Rezende, Geison Vicente 

da Conceição, Jadiel Vicente da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:MG 44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ARDUINI 

AZOLINI, para devolução dos autos nº 16229-50.2017.811.0004, Protocolo 

265094, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64240 Nr: 7220-50.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:MG 44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Arduini Azolini - 

OAB:MT 21.673

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ARDUINI 

AZOLINI, para devolução dos autos nº 7220-50.2006.811.0004, Protocolo 

64240, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304434 Nr: 4725-76.2019.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. F. do Carmo & Cia Ltda, Clever Ferreira do 

Carmo, Lucas Ferreira do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ARDUINI 

AZOLINI, para devolução dos autos nº 4725-76.2019.811.0004, Protocolo 

304434, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281564 Nr: 8073-39.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. V. da Conceição e Conceição Ltda Me, G. M. J. 

Transportes Ltda, Maria dos Santos Braz Rezende, Geison Vicente da 

Conceição, Jadiel Vicente da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:MG 44.698

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ARDUINI 

AZOLINI, para devolução dos autos nº 8073-39.2018.811.0004, Protocolo 

281564, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269815 Nr: 894-54.2018.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mata Rica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

RAFAEL ARDUINI AZOLINI - OAB:21.673

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ARDUINI 

AZOLINI, para devolução dos autos nº 894-54.2018.811.0004, Protocolo 

269815, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80832 Nr: 4188-66.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Rodrigues Diniz Me, Paulo César 

Rodrigues Diniz, Joelma Silva Diniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963, Alexandre Rodrigues da Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, 

André Luiz Soares Bernardes - OAB:MT 13.613, Claudia Costa 

Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Paulo Emílio 

Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, Pedro Augusto Santos de 

Souza - OAB:MT 20.350/O, Ricardo Borges Leão Júnior - OAB:MT 

19.113, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 15.002-B, Takechi Iuasse - 

OAB:MT 6.113-A, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL JARA 

BIGIO, para devolução dos autos nº 4188-66.2008.811.0004, Protocolo 

80832, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261529 Nr: 13942-17.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zelmir João Pasquali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL JARA 

BIGIO, para devolução dos autos nº 13942-17.2017.811.0004, Protocolo 

261529, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245847 Nr: 3472-24.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Paulo Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL JARA 

BIGIO, para devolução dos autos nº 3472-24.2017.811.0004, Protocolo 

245847, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68592 Nr: 2089-60.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves de Rezende, Maria José Alves 

Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Pedro Augusto Santos de Souza - 

OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL JARA 

BIGIO, para devolução dos autos nº 2089-60.2007.811.0004, Protocolo 

68592, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71185 Nr: 4456-57.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Adolfo - Me, Jairo Marques Ferreira, 

Helenice Tauil Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL JARA 

BIGIO, para devolução dos autos nº 4456-57.2007.811.0004, Protocolo 

71185, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64435 Nr: 7412-80.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, José 

Alves Piedade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eros Barbosa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL JARA 

BIGIO, para devolução dos autos nº 7412-80.2006.811.0004, Protocolo 

64435, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80790 Nr: 4152-24.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL JARA 

BIGIO, para devolução dos autos nº 4152-24.2008.811.0004, Protocolo 

80790, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61508 Nr: 1182-56.2005.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eros Barbosa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Mendonça Marques 

- OAB:MT 1.460-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL JARA 

BIGIO, para devolução dos autos nº 1182-56.2005.811.0004, Protocolo 

61508, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85850 Nr: 8989-25.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Santana Furtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Pedro Rosa Leite Filho, Espólio de 

Gercides Cavezan Leite, Jorge Cássio Leite, Jorja Campos da Silva, 

Dorival Cavesan Leite, Espólio de Antônio Rodrigues da Silva, Jorge 

Cássio Leite, Dailce Caversan Leite, Mauro Caversan Leite, Nilva 

Rodrigues da Silva, Pedro Leite Neto, Maria de Lourdes Leite, Reginaldo 

Rodrigues da Silva, Lucélia Rodrigues da Silva Caversan, JOANA ROSA 

DUQUES RAMOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hyggor Virgilio Ferreira Costa - 

OAB:16673-E/MT, Jorge Humberto Ramos Almeida dos Reis - 

OAB:13560/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Sousa Filho - OAB:MT 15.027 A, 

GERSON MEDEIROS - OAB:5637/mt, Maria Rosa de Rezende Hoshika 

- OAB:12102/MT, Milton Antônio Martini Fernandes- Defensor 

Público - OAB:, Rafaella Medeiros - OAB:13562 mt

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZABELA ALVES 

RODRIGUES, para devolução dos autos nº 8989-25.2008.811.0004, 

Protocolo 85850, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269798 Nr: 887-62.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Romeu Luiz Bokorni, Aline Rosa Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Epaminondas Batista da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:16647/MT, Sylvia Maria de Assis Cavalcante - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SYLVIA MARIA DE 

ASSIS CAVALCANTE, para devolução dos autos nº 

887-62.2018.811.0004, Protocolo 269798, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267786 Nr: 17865-51.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Epaminondas Batista da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Romeu Luiz Bokorni, Aline Rosa 

Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, Letícia Lemanski Martini Fernandes - 

OAB:25.374 OAB/MT, MAURICIO COSTA BARBOSA - OAB:19.457/MT, 

Olimpio Ferreira da Silva Neto - OAB:25338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:16647/MT, Sylvia Maria de Assis Cavalcante - OAB:MT 5771

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SYLVIA MARIA DE 

ASSIS CAVALCANTE, para devolução dos autos nº 

17865-51.2017.811.0004, Protocolo 267786, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91767 Nr: 9179-51.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisco Fortes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Gabriel de Oliveira, Sílvia dos Santos 

Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Carvalho Assis - OAB:MT 

10.905, Natalie Cipriano Toledo - OAB:13074/MT, Paulo Henrique 

Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - 

OAB:MT 16.905, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FLÁVIO RAFAEL DE 

JESUS COSTA NASSER, para devolução dos autos nº 

9179-51.2009.811.0004, Protocolo 91767, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287439 Nr: 11520-35.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Gabriel de Oliveira, Sílvia dos Santos Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Fortes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FLÁVIO RAFAEL DE 

JESUS COSTA NASSER, para devolução dos autos nº 

11520-35.2018.811.0004, Protocolo 287439, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262545 Nr: 14585-72.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Gabriel de Oliveira, Sílvia dos Santos Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Fortes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FLÁVIO RAFAEL DE 

JESUS COSTA NASSER, para devolução dos autos nº 

14585-72.2017.811.0004, Protocolo 262545, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257261 Nr: 11041-76.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Carias de Souza

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A
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 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, para manifeste 

nos autos, no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 325393 Nr: 411-53.2020.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Garcia Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, faculto a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que a parte autora instrua o feito com cédula de crédito rural 

hipotecária original, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, § único, do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 30 

de janeiro de 2020.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 325340 Nr: 380-33.2020.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA 

REGIÃO SUL DE MATO GROSSO - SICOOBSUL , Erica Santos Oliveira, 

Wederson de Araujo Delgado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): São Francisco Transportes, GIDIEL VICENTE 

DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, faculto a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que a parte autora instrua o feito com cédula de crédito 

bancário original, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, § único, do CPC.Deverá, ainda, juntar aos autos guia de 

recolhimento legível, no mesmo prazo.Intime-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças/MT, 30 de janeiro de 2020.Augusta Prutchansky Martins Gomes 

Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 55526 Nr: 2791-74.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Ativos S/A Securitizadora de 

Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Talita Cristina Algodoal de Almeida Neres

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2791-74.2005.811.0004 – Cód. 55526

Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 219/219v.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 30 de janeiro de 2020.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 49318 Nr: 653-37.2005.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉDIO GOLDONI, NEUSA MARIA GOLDONI, DEONILDO 

FIORENTIN, GENTILA FIORENTIN, GILMAR ANTONIO FIORENTIN, CARMEM 

FIORENTIN, Arno José Mari, ISABEL MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHILADELPHO GARCIA, EURÍDICE DE MORAES 

GARCIA, JOSÉ FLÁVIO GARCIA, ANA MARTA GARCIA DA SILVA, 

FILADELFO GARCIA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:6445-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SATURNINO FERNANDES 

NETTO - OAB:6.030-PR

 Autos n.º 653-37.2005.811.0004 – Cód. 49318

Vistos, etc.

Indefiro o pedido de citação por edital às fls. 747/748, tendo em vista o 

atestado de óbito à fl. 747/v.°.

Outrossim, não informa a parte autora, dados da esposa do falecido para 

que seja possível sua citação.

Intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, em 

termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 201362 Nr: 4598-80.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMAPF, RFMdS, YMPF, HMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260, Welik Maria Augusta Parreira Fleming - 

OAB:14199-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:MT 15.013-A

 Autos n.º 4598-80.2015.811.0004 – Cód. 201362

Vistos, etc.

Intime-se a requerida para que se manifeste acerca da petição de fl. 

169/169v., no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68877 Nr: 2338-11.2007.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Siqueira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN 

LEITE MUNIZ - OAB:25468/GO

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação, requerendo o que direito, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 174316 Nr: 7666-09.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Hugo Sauter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT 4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 Autos n.º 7666-09.2013.811.0004 – Cód. 174316

Vistos, etc.

Considerando a certidão de fl. 474, mencionando a ausência de 

informação referente ao início dos trabalhos periciais por parte do perito 

técnico, anulo a perícia apresentada às fls. 235/361.

 Assim, determino a realização de nova perícia, pelo perito já nomeado, 

sem custas, visto que a nulidade pericial se deu pela omissão do perito em 

informar o início de seus trabalhos.

Intime-se o perito judicial a fim de que designe a data e o horário para o 

início dos trabalhos, com prévia comunicação, comprovada nos autos e 

com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, a fim de assegurar o acesso 
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e o acompanhamento das partes, da realização das diligências e dos 

exames, nos termos do artigo 466, §2º, do Código de Processo Civil.

Com a data da perícia, cientifique as partes. (CPC, art. 474).

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da avaliação, 

para entrega do Laudo Pericial. Ressalto que o perito deverá apresentar o 

laudo contendo a exposição do objeto da perícia, exposição técnica ou 

científica realizada e indicação do método utilizado, consoante o disposto 

no artigo 473, do CPC.

 Cumpre salientar que a indicação de assistente técnico e apresentação 

de quesitos está preclusa, conforme preceitua o §1° do art. 465, do 

Código de Processo Civil.

Quanto à especificação de provas contidas no despacho de fl. 465, 

indefiro o pedido de prova testemunhal à fl. 469, ante a ausência de 

justificação para tal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 186498 Nr: 7444-07.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo de Moraes Carvalho, Acidemando de Moraes 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matrinchã Transmissora de Energia ( TP Norte ) 

S/A, Lotufo Engenharia e Construções

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Amaro Rodrigues - 

OAB:OAB/MG 84.933, Marcos Edmar Ramos Àlvares Rodrigues - 

OAB:OAB/MG 110.856, Meire Correia de Santana da Costa Marques 

- OAB:MT 9.995

 Autos n.º 7444-07.2014.811.0004 – Cód. 186498

Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão de fl. 513.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155126 Nr: 6905-46.2011.811.0004

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. Bevilacqua Júnior, Nilo Bevilacqua Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Jomavi de Rezende, Messilda Vitória 

Cabral Rezende, Espólio de José Francisco Gomes Lira, Jullye da Silva 

Lira, Dieyme da Silva Lira, Welen Nara Lira Aguiar, Laura da Silva Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVA MOTA BEVILACQUA - 

OAB:24.201/O, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - OAB:OAB/MT 

17.928/0, Thais Almeida Vieira - OAB:358551/SP, Wmarley Lopes 

Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Herica Christiana Martins Cardoso 

- OAB:MT 13.327, Olimpio Ferreira da Silva Neto - OAB:25338/MT

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls.186 e/ou impugnar as contestações 

apresentadas nos autos, no prazo de 15 ( quinze ) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 185099 Nr: 6363-23.2014.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo de Moraes Carvalho, Acidemando de Moraes 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matrinchã Transmissora de Energia ( TP Norte ) 

S/A, Lotufo Engenharia e Construções

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Coli Pedreira Vianna 

- OAB:PR/ 82.780, Paula Cristina Carvalho Leite - OAB:11115-B/MT

 Autos n.º 6363-23.2014.811.0004 – Cód. 185099

Vistos, etc.

Intime-se o perito responsável para que manifeste-se quanto à petição de 

fl. 787.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 156093 Nr: 8301-58.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gicelma Aparecida de Freitas Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itauleasing S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Carvalho da Mota - 

OAB:MT 13.302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 Autos n.º 8301-58.2011.811.0004 – Cód. 156093

Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão de fl. 339 em sua integralidade.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 323690 Nr: 14868-27.2019.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primacre - Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do 

Leste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino Flávio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de consignação em pagamento, conforme o art. 541 do 

CPC,

 CITE-SE o requerido e INTIME-SE o requerente, conforme determina o art. 

334 e seguintes do CPC, a fim de que as partes compareçam à audiência 

de conciliação a ser realizada em 22/04/2020, às 14h00min(MT) pelo 

Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa 

por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o 

Requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do CPC).

Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 212564 Nr: 10996-43.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasminas Mineração do Brasil Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos nº 10996-43.2015.811.0004 – Cód. 212564

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para se manifestar quanto a nota devolutiva de 

fls. 94v/95.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 289652 Nr: 12781-35.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 47 de 1001



TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Corbiniano Querino Ribeiro, Ana 

Maria Garcia Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:MG 44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANDOLFO VILELA GARCIA 

JUNIOR - OAB:4352/MT

 Autos nº 12781-35.2018.811.0004 – Cód. 289652

Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para cumprir com a determinação 

constante na decisão de fls. 62/62v.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 270709 Nr: 1470-47.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guiomar Ruwer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:MG 

44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Leandro Ruwer - 

OAB:MT 11.311

 Autos nº 1470-47.2018.811.0004 – Cód. 270709

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que se manifeste quanto aos embargos 

monitórios, às fls. 105/117 e petição e documentos de fls. 119/133.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 247122 Nr: 4315-86.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BTAN, BEAN, Camila Pereira de Oliveira, Jackeline 

Messias de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boreal Com. E Transportes Ltda, Ramos 

Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:3702, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 Vistos, etc.

Defiro o pleito de fls. 125.

 Proceda-se conforme o requerido, expedindo-se o necessário.

Designo a audiência de conciliação/mediação para o dia 22.04.2020, às 

13h30min (MT), a ser realizada no Centro Judiciário Conciliação e Solução 

de Conflitos (CEJUSC).

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 85092 Nr: 8285-12.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Alves Chagas, Levi Alves Chagas, David 

Alves Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos nº 8285-12.2008.811.0004 – Cód. 85092

Vistos, etc.

Considerando que os executados são representados pela Defensoria 

Pública, intime-os pessoalmente para cumprimento da decisão de fls. 

166/167v.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188811 Nr: 9335-63.2014.811.0004

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Evangelista Gonçalves, Virginia Prudente 

Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Nelmar Ltda, Dorivaldo Cardoso, 

Izaias Alves de França, Ilza Alves de França Damacena, Valdeni Barbosa 

Damasceno, Reginaldo Alves de França, Rosevaldo Silva, Rosilene 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Evangelista Gonçalves - 

OAB:MT 2.006, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Dorivaldo Cardoso - OAB:MT/2.091, 

Eurípedes Luiz Esteves Júnior - OAB: MT 5.916-B

 Impulsiono os presentes autos para intimação do Advogado da parte 

Requerida Izaias Alves de França, via DJE, da decisão de fls.209, pois o 

seu patrono ainda não estava devidamente cadastrado neste processo. 

Assim: " Defiro o processamento do feito na fase de cumprimento de 

sentea. Nesse passo, intime-se a parte executada para que satisfaça a 

obrigação, cumprindo no prazo de 10 (dez) dias, o determinado na 

sentença de fls. 182/183, sob pena de expedição de mandado com 

reforço policial em caso de eventual necessidade. Intime-se. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164231 Nr: 5973-24.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Administradora de Cartão de 

Crédito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arísio Monteiro de Magalhães 

- OAB:14036-MT, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, 

Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro 

de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Chalfin - OAB: 

MT20.332-A, Eugênio Reynaldo Palazzi Júnior - OAB:128.126-SP, 

Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 198/204 apresentado pela 

parte autor, fora interposto tempestivamente e com justiça gratuita 

deferida as fls 40. E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte apelada para contrarrazoar no 

prazo de 15 quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156706 Nr: 8954-60.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Robson da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI SAMMARCO ROSA - 

OAB:16831, Pedro Roberto Romão - OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestar sobre a correspondencia devolvida de fls. 149, no prazo de 05 

( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310845 Nr: 8387-48.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Rodrigues dos Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Alves Souza, Deusaide Amorim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 
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OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestar sobre as centidões de fls. 99/100, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233562 Nr: 11669-02.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Nunes Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leoni José de Freitas, Alzira Helena Magalhães 

Souza Freitas

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do exequente, via DJE, 

para manifestar sobre a certidão de cumprimento ao mandado de penhora 

e avaliação de fls. 49, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253358 Nr: 8591-63.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eli Jorge Hildebrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sigma Agropecuária Ltda, Hélio Rodolfo 

Hidelbrand, Francisco Souza Vilela Hildebrand

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio José Ribeiro - 

OAB:329336/sp, Herica Christiana Martins Cardoso - OAB:MT 

13.327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Villa Moreli - 

OAB:65.716 PR, PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, para manifestar 

acerca das correspondências devolvidas às fls. 515/516, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191502 Nr: 11376-03.2014.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Olivio Marzinotto, Valdene Pereira Amado 

Marzinotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Frank Alves dos Santos, Espólio de Luiz 

Antonio Marzinotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 3.971

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO AURÉLIO DE 

MARTINS E PINHEIRO, para devolução dos autos nº 

11376-03.2014.811.0004, Protocolo 191502, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78232 Nr: 1662-29.2008.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Luiz Antonio Marzinotti, APARECIDA FÁTIMA 

DA SILVA MARZINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Frank Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO AURÉLIO DE 

MARTINS E PINHEIRO, para devolução dos autos nº 

1662-29.2008.811.0004, Protocolo 78232, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210257 Nr: 9696-46.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluisio Freitas Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Frank Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO AURÉLIO DE 

MARTINS E PINHEIRO, para devolução dos autos nº 

9696-46.2015.811.0004, Protocolo 210257, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298067 Nr: 1298-71.2019.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Martins do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Eduardo Pellegrini de Arruda Alvin - 

OAB:SP/118.685, José Manoel de Arruda Alvim Netto - 

OAB:SP/12.363, Mario Lucio de Lima Nogueira Filho - 

OAB:PB/12.774, Ricardo Vendramine Caetano - OAB:SP 156.921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA REGINA VIOLA - 

OAB:163205, Fernando Tardioli Lúcio de Lima - OAB:SP 206.727

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNA GOMES DE 

MORAES, para devolução dos autos nº 1298-71.2019.811.0004, Protocolo 

298067, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308151 Nr: 6905-65.2019.811.0004

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Martins do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Eduardo Alves de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Vendramine Caetano - 

OAB:156921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNA GOMES DE 

MORAES, para devolução dos autos nº 6905-65.2019.811.0004, Protocolo 

308151, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246721 Nr: 4022-19.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundo dos Freios Ltda, Eliomar de Castro e 

Silva, Marta Fullin Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olavo Luiz de Arruda - 

OAB:MT 23.773
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OLAVO LUIZ DE 

ARRUDA, para devolução dos autos nº 4022-19.2017.811.0004, Protocolo 

246721, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74227 Nr: 7253-06.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Carlos Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camilla Dias G. Lopes Dos 

Santos - OAB:DF/56.709, Cristiana Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:13994-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A, FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O, LUCIANA 

COSTA PEREIRA - OAB:17498 MT, Luis Augusto Barbosa da Silva - 

OAB:TO 4681, Luma Mayara de Azevedo Gevigier Emmerich - 

OAB:TO/5143-B, Mauro Somacal - OAB:58806/RS, Rodolfo Fregadoli 

Gonçalves - OAB:16338/MS, Suene Cintya da Cruz - OAB:28002/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 7253-06.2007.811.0004, Protocolo 74227, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182064 Nr: 3854-22.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Faria de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrade de Souza e Costa Andrade Ltda - ME, 

Gessy Andrade de Souza, Djanira Santos da Costa Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874, João Paulo Sousa Ribeiro - 

OAB:MT 15.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do exequente, via DJE, 

para manifestação sobre a impugnação ao cumprimento de sentença de 

fls. 206/207, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196486 Nr: 1441-02.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bernardo Filho, Welliton Bernardo de Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José da Silva, Nivaldo da Silva, Zezilda 

Bispo da Silva, Lidia Reis da Silva, Espólio de Pedro Oliveira da Silva, Analy 

Oliveira da Silva, Moisés Alves do Nascimento, Marcos Willian Silva, Elaine 

Craveiro da Luz, Zezilda Bispo da Silva, João Maria da Silva, Valdir bispo 

silva, celia bispo silva, valter bispo silva, Antônio de Oliveira da Silva, 

Antonio Bispo Silva, Osvaldo Bispo Silva, Edison Bispo Silva, José Bispo 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905, GISLANE BATISTA DE CARVALHO - OAB:49065

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO CONCEIÇÃO 

NEVES, para devolução dos autos nº 1441-02.2015.811.0004, Protocolo 

196486, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169395 Nr: 1458-09.2013.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. M. Duarte - ME, TS2 Soluções Gráficas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TS2 Soluções Gráficas Ltda, N. M. Duarte - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Délcio de Oliveira Fernandes 

Junior - OAB:MG 107786, Izabela Alves Rodrigues - OAB:25227/0 

OAB/MT, Marceli Fernanda Carelli - OAB:MT 16.054, Palomo Simas 

de Faria - OAB:MG 87.499, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Délcio de Oliveira Fernandes 

Junior - OAB:MG 107786, Izabela Alves Rodrigues - OAB:25227/0 

OAB/MT, Palomo Simas de Faria - OAB:MG 87.499, Sandro Luis 

Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZABELA ALVES 

RODRIGUES, para devolução dos autos nº 1458-09.2013.811.0004, 

Protocolo 169395, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221606 Nr: 3824-16.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Alves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernardo Mazzutti, Geraldo Martins do Carmo, 

Geraldo Martins do Carmo Junior, BANCO BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O, Jorge Ibañez de Mendonça Neto - 

OAB:163506-OAB/SP, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Fernando Tardioli Lúcio de Lima - OAB:SP 206.727, 

Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506, Ricardo Vendramine 

Caetano - OAB:SP 156.921

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNA GOMES DE 

MORAES, para devolução dos autos nº 3824-16.2016.811.0004, Protocolo 

221606, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302665 Nr: 3747-02.2019.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Alves de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tardioli Lúcio de 

Lima - OAB:SP 206.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNA GOMES DE 

MORAES, para devolução dos autos nº 3747-02.2019.811.0004, Protocolo 

302665, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262992 Nr: 14872-35.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magson Alves Batista, Sunamita dos Reis Gonçalves 

Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Oliveira Costa - 

OAB:21242/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176/A, Maria Lucilia Gomes - OAB:5.835-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JEFFERSON 

OLIVEIRA COSTA, para devolução dos autos nº 14872-35.2017.811.0004, 

Protocolo 262992, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
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adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 78739 Nr: 2190-63.2008.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Clemilton Gomes Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Jacomini Me, Luiz Antônio Jacomini, 

Ozair Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB, Rafael Beraldo Barros - OAB:MT 12.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - 

OAB:22838/MT, Mauricio Silveira Júnior - OAB:MT 22.227, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 Vistos, etc.

Mantenho a decisão que deferiu o benefício da assistência judiciária 

gratuita.

 Ante a necessidade de apreciar o pedido de penhora on-line, determino a 

parte autora que junte aos autos a planilha de débito com o valor 

atualizado.

Após, voltam-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 206368 Nr: 7365-91.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RENATO ROCHEMBACH ME , Paulo 

Renato Rochembach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raphael Prajnatara Balbino 

da Silva - OAB:MT 20.340

 Portanto, não demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais de 

satisfação e ante a ausência de indícios de que a executada oculta bens 

com o intuito de obstar a execução, indefiro o pleito de fls. 105/107. 

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione os autos, requerendo medidas que possam efetivamente solver 

o feito, sob pena de arquivamento.Havendo manifestação ou certificado o 

decurso do prazo, voltem-me conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 277972 Nr: 6022-55.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camila de Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma da Costa Silva Lopes, Wagner Rosa 

Bailão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Costa Coutinho - 

OAB:21301/MT, ROMULO BEZERRA PEGORARO - OAB:23871/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Primeiramente, mantenho a decisão que deferiu o benefício da justiça 

gratuita, à fl. 40.

 Sem prejuízo, defiro o pedido de fl. 72.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 316334 Nr: 11291-41.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se os autos de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco 

Bradesco Financiamento s/a em face de Ivone Ferreira de Carvalho Freitas 

- Me.

A parte autora peticionou, às fls. 24/25, requerendo a desistência da 

ação, antes da citação válida da parte requerida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário, passo a decidir.

Não tendo sido efetivada a citação válida do réu, que é o ato processual 

que forma a relação jurídica processual angular, detém o autor a plena 

disponibilidade da ação.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 280966 Nr: 7749-49.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Claudiomar Lirio Staszak, Nubia Lidia Girotto 

Baratto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vasco Mil Homens Arantes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Silveira Júnior - 

OAB:MT 22.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 Vistos, etc.

Intime-se a executada na para se manifestar quanto a petição de fls. 

102/104, no prazo de 10 (dez) dias.

 Havendo manifestação ou certificado do respectivo decurso de prazo, 

venham os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 301283 Nr: 3013-51.2019.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Consoante se infere dos autos, a citação do requerido Josimar Morzelle 

ainda não foi possível, pois, mesmo após duas tentativas (fls. 41 e 52), 

ambas restaram infrutíferas.

 Posto isto e por tudo mais que consta nos autos, visando assegurar o 

conhecimento da demanda pela parte requerida, DEFIRO o pedido de fl. 53, 

para determinar a citação por hora certa do requerido, a qual deverá ser 

realizada no endereço indicado à fl. 53, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

observar rigorosamente as disposições contidas nos artigos 252 e 253 do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 281759 Nr: 8164-32.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZENDE SILVA E AQUINO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Consoante se infere dos autos, a citação da requerida Rezende Silva e 

Aquino LTDA EPP ainda não foi possível, vez que a tentativa restou 

infrutífera.

 Posto isto e visando assegurar o conhecimento da demanda pela parte 

requerida, defiro o pedido de fl. 33, para determinar a citação da empresa 

por meio de sua sócia Maria Rocha de Aquino, a qual deverá ser realizada 

no endereço indicado à fl. 53, nos termos da decisão de fl. 17.

Cite-se, na forma requerida. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 182543 Nr: 4278-64.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Pissini & Marquesini Sociedade de Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Dall Agnol

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

OAB:PR/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glauciane Izummy 

Tamayoce - OAB:MT 19.950, Leonardo Carvalho da Mota - OAB:MT 

13.302-A

 Vistos, etc.

Ante o não cumprimento da medida determinada na decisão de fl. 168, 

aplico multa de 20% sobre o valor do débito da execução, em desfavor do 

executado, nos termos do art. 774, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil,

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento no feito nos termos que entender de direito, sob pena de 

extinção da ação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 205403 Nr: 6822-88.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brashop S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. L. Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Andrei Zucco - 

OAB:10134/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 (...)Tratando-se de execução fiscal proposta contra firma individual, na 

qual há identidade entre empresa e pessoa física, não consubstanciando 

pessoa jurídica, possível a perfectibilização de penhora on line sobre 

crédito existente no CPF de seu único sócio. (Agravo de Instrumento Nº 

70048695365, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 02/05/2012).Desta 

forma, defiro o pedido de penhora por meio do Sistema BacenJud dos 

ativos encontrados em nome do empresário individual titular da empresa 

de pequeno porte (EPP), Osvair Carlos Ferreira – CPF nº 758.689.031-53, 

com base no artigo 835, CPC/2015.Proceda-se com a indisponibilidade de 

valores em contas e aplicações que porventura existirem em nome da 

parte devedora, até o limite da execução, de acordo com o cálculo 

apresentado.Juntada a resposta do Banco Central, determino as seguintes 

providências:Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, 

intime-se a parte executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.Não havendo constrição de valores, intime-se a exequente 

para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender 

cabível para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.Barra 

do Garças/MT, 23 de janeiro de 2020.Augusta Prutchansky Martins Gomes 

Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 70355 Nr: 3766-28.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:MG 

44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7.402

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para se manifestarem quanto a certidão expedida 

pelo oficial de justiça, à fl. 291/292, prazo de 10 (dez) dias.

Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

venham os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 201885 Nr: 4890-65.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Saraiva de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariane Santos - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Honorários Advocatícios movido por 

Simiramy Bueno de Castro em desfavor de Cristiane Saraiva de Almeida.

Intime-se a executada no endereço indicado à fl. 116 e, ainda, na pessoa 

de seu patrono, por meio do Diário da Justiça Eletrônico (DJE).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 226030 Nr: 6508-11.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. Gomes & M. Reis Ltda, Savio Gomes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liane Roseni Schirmbeck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 Vistos, etc.

Já decorrido o prazo da suspensão requerido à fl. 92, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito nos 

termos que entender de direito, sob pena de extinção por abandono.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 225995 Nr: 6487-35.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Maria Menezes Luz Fernandes, 

Otamiro Araújo Fernandes

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

OAB:PR/22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar quanto a petição de 

fls.62/64, no prazo de 10 (dez) dias.

Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

venham conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 269646 Nr: 773-26.2018.811.0004

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 52 de 1001



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aladim dos Santos Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth Cerqueira Costa - 

OAB:13.066-ES, Horst Vilmar Fuchs - OAB:12529

 Vistos, etc.

Primeiramente, mantenho a decisão que deferiu o benefício da justiça 

gratuita, à fl. 90.

 Intime-se a parte autora para se manifestar quanto a certidão acerca a 

carta de citação à fl.109, no prazo de 5 (cinco) dias.

Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

venham conclusos para deliberação.

Após o cumprimento, voltam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 274671 Nr: 3884-18.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdOJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdO, EGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crivania da Silva Cunha 

Teixeira - OAB:OAB/MT23006/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca S. 

Lira - OAB:MT-16.656

 Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Após, venham-me os autos conclusos para 

a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como 

para o efetivo saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 325201 Nr: 301-54.2020.811.0004

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGA, NGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Woriston Barros da Cruz - 

OAB:26106-0/MT

 (...) Por fim, nos termos do artigo 107 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), não encontra-se de plano 

evidenciada a existência de qualquer causa de extinção da pretensão 

socioeducativa do representado.Insta consignar que na resposta à 

acusação, além de meros argumentos, não produziu o representado 

qualquer prova pré constituída (prova eminentemente documental) que 

pudesse embasar um édito absolutório sumário.Portanto, pela análise do 

manancial informativo que encontra-se coligido aos autos e não havendo 

circunstância que autorize a rejeição sumária da presente representação, 

nos termos análogos ao artigo 397 caput do Código de Processo Penal 

cumulado com artigo 189 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

determino a continuidade da presente representação.Nesse passo, 

designo audiência em continuação, para oitiva das testemunhas arroladas 

às fls. 05 e 107/108, para o dia 04 de fevereiro de 2020, às 12h30min do 

horário oficial do Estado de Mato Grosso. Registro que todas as 

testemunhas deverão ser requisitas e/ou intimadas pessoalmente, 

conforme o caso.Sem prejuízo, depreque-se às Comarcas de Cuiabá-MT e 

Nova Xavantina-MT a realização de estudo psicossocial com as 

adolescentes representadas, fazendo-se constar que o competente 

relatório deverá ser depositado em Juízo, impreterivelmente, no prazo de 

03 (três) dias, tendo em vista haver adolescente internada 

provisoriamente neste feito.Requisite a adolescente internada Geolvana 

Galvão Alves, para comparecimento à solenidade (artigo 184, parágrafo 

4º do ECA), intimando os seus representantes legais. Quanto à 

adolescente Natália Galvão Alves, estando esta em liberdade, intime-a na 

forma legal.Intimem-se também para comparecimento, o advogado das 

representadas e, o Órgão Ministerial.Por fim, determino a intimação do 

advogado subscritor da Defesa Preliminar (fl. 107/108) a regularizar a 

representação processual das adolescentes, colacionando ao feito, no 

prazo de 03 dias, o competente instrumento de mandato.Intimem-se as 

partes. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 271503 Nr: 1960-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELdNO, KVLNdO, KVLdO, JGLNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JQM, MdNn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A, Valéria da Silva Campos - OAB:OAB/MT 17592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSIMEIRE CRISTINA 

ANDREOTTI - OAB:24.038/MT

 ...Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Após, venham-me os autos conclusos para 

a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como 

para o efetivo saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 282407 Nr: 8537-63.2018.811.0004

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 53 de 1001



TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPZ, MVCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 Desta feita, ante a necessidade de dilação probatória do feito, defiro a 

prova testemunhal requerida na inicial, e designo audiência de instrução 

para o dia 11 de março de 2020 às 12h50min.Determino às partes que 

depositem em cartório (ou insiram no processo eletrônico, se for o caso) o 

rol de testemunhas cuja oitiva se pretende, devendo na referida peça 

constar, nos termos do artigo 450 caput do Código de Processo Civil, o 

nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número da inserção no 

Cadastro de Pessoa Física – CPF, o número de registro de identidade e o 

endereço completo da residência e do local de trabalho, cabendo à parte, 

no caso de impossibilidade de fornecer alguma de tais qualificações, 

justificar referida ausência de forma minudenciada.Referido rol deverá ser 

apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da intimação da 

presente decisão, em prazo autorizado e conforme preconizado no artigo 

357, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.Ficam as partes cientes 

que, em atenção ao princípio do contraditório, a não apresentação do 

referido rol ou seu depósito extemporâneo acarretará a preclusão da 

possibilidade da produção da prova desta natureza.A intimação das 

testemunhas deverá seguir o que determina o artigo 455 caput do Código 

de Processo Civil, cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de 

preclusão da oitiva da testemunha que não comparecer.Fica à parte 

facultada a condução da testemunha diretamente à solenidade, 

salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva da 

testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455).Somente 

será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos previstos no 

parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da 

intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos 

termos do parágrafo 1º.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 299571 Nr: 2078-11.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFB, LCSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESB, LCSdS, HFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura Nascimento - 

OAB:MT 19048, Lucas Nascimento Gonçalves - OAB:46254/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Nascimento 

Gonçalves - OAB:46254/GO, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Após, venham-me os autos conclusos para 

a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como 

para o efetivo saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 271730 Nr: 2130-41.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KGD, AGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, julgo extinto o presente processo, sem julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso V, § 3º, do Código de Processo Civil.Sem 

custas ou honorários, eis que não cabíveis à espécie.Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 299707 Nr: 2173-41.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDds

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056, KASSIA REJANE DA SILVA MAIA - 

OAB:25.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, autorizo que a citação da parte não encontrada para 

citação pessoal seja feita por edital.Determino, nos termos do artigo 257, 

inciso II do Código de Processo Civil, a publicação do edital na rede mundial 

de computadores – por intermédio do Diário da Justiça Eletrônico - DJE, no 

sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça (acaso estes últimos sistemas já encontrem-se em pleno 

funcionamento), que deve ser certificada nos autos.Consoante dispõe o 

inciso III da norma acima citada, determino o prazo de 30 (trinta) dias para 

o edital em questão.Deixo de determinar a publicação do edital em jornal 

local de ampla circulação ou por outros meios (artigo 257, parágrafo 

único), eis que inexiste jornal na comarca e não há outros meios mais 

efetivos que a rede mundial de computadores para tal.Fica o requerente 

advertido que, eventualmente comprovado que fora alegada dolosamente 

a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para a realização de 

citação por edital, incorrerá em multa de 5 (cinco) vezes o salário-mínimo, 

conforme autoriza o artigo 258 caput do Código de Processo Civil.Expirado 

o prazo do edital, o que deverá ser certificado, voltem-me os autos 

conclusos para análise de necessidade de nomeação de curador 

especial.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 271340 Nr: 1856-77.2018.811.0004

 AÇÃO: Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCMA, LFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ene Carolina Ferreira Souza - 

OAB:22.477-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 
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Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 316312 Nr: 11274-05.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IKdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, NILVANDA NERES DE JESUS - 

OAB:25212/MT

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Fica 

constituído, para todos os fins, o título executivo judicial.Em razão da 

natureza do presente provimento, concito as partes à bem e fielmente 

cumprirem o avençado, cientes que, em caso de inadimplemento, poderão 

pleitear a execução nos próprios autos, conforme disposição contida nos 

artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil.Sem custas judiciais e 

honorários advocatícios, eis que as partes são beneficiárias da justiça 

gratuita.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Dispensada a intimação das partes, nos termos do 

provimento n.º 20/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.Não sendo nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova deliberação 

judicial.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 316507 Nr: 11397-03.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCB, BGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nivaldo Ferreira dos Santos - 

OAB:MT 19.832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Fica 

constituído, para todos os fins, o título executivo judicial.Em razão da 

natureza do presente provimento, concito as partes à bem e fielmente 

cumprirem o avençado, cientes que, em caso de inadimplemento, poderão 

pleitear a execução nos próprios autos, conforme disposição contida nos 

artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil.Sem custas judiciais e 

honorários advocatícios, eis que as partes são beneficiárias da justiça 

gratuita.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Dispensada a intimação das partes, nos termos do 

provimento n.º 20/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.Não sendo nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova deliberação 

judicial.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 172852 Nr: 5994-63.2013.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPdS, Ana Paula Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, ROSIMEIRE CRISTINA ANDREOTTI - 

OAB:24.038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Defiro, em parte, o pleito ministerial de fl. 62 e determino a intimação 

pessoal da parte autora para que manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob a restrição realizada as fls. 56/57, sob pena de extinção do feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 318268 Nr: 12291-76.2019.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERL, LGRL, DRdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monia Daiane Silva Almeida - 

OAB:24.954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Fica 

constituído, para todos os fins, o título executivo judicial.Em razão da 

natureza do presente provimento, concito as partes à bem e fielmente 

cumprirem o avençado, cientes que, em caso de inadimplemento, poderão 

pleitear a execução nos próprios autos, conforme disposição contida nos 

artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil.Sem custas judiciais e 

honorários advocatícios, eis que as partes são beneficiárias da justiça 

gratuita.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Dispensada a intimação das partes, nos termos do 

provimento n.º 20/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.Não sendo nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova deliberação 

judicial.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 303782 Nr: 4399-19.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSM, AVSM, KFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Halaiany Figueiredo Silva - 

OAB:MT 17.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora peticionou pela desistência da ação.

 Instado à manifestar-se, o Ministério Público concordou com o pedido.

 Portanto, tendo o autor requerido a desistência da ação e tendo 

concordado o Ministério Público, resta acolher o seu pleito.
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 Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

 Nos termos do artigo 90 caput do diploma adjetivo pátrio, condeno o autor 

no pagamento das custas e despesas processuais.

 Deixo de condenar o autor no pagamento de honorários advocatícios, 

ante a inexistência da formação da relação jurídico-processual.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 298488 Nr: 1478-87.2019.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFdS, VAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se pessoalmente a parte autora para impulsionar o feito no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 289862 Nr: 12931-16.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLA, MJSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE FREITAS PEREIRA 

OLIVEIRA - OAB:20030/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não tendo sido validamente efetivada a audiência de mediação por 

ausência da parte autora na solenidade, intime-se pessoalmente o 

requerente para impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 291818 Nr: 14057-04.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, queParágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos).Nunca é demais 

ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma maneira 

que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao mero 

questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar com as 

custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos autos 

reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo delito 

previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de Dezembro 

de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta amoldar-se-ia à 

ação de inserir em um documento particular (a declaração de 

insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) com 

o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a condição 

financeira do requerente, para fins de concessão de assistência).Diante 

de todo o exposto, nego o pedido de assistência judiciária efetivado pela 

parte autora, eis que não há indícios da suposta hipossuficiência 

alegada.Assim sendo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, emendar a inicial com o devido recolhimento da taxa de 

distribuição, nos termos do artigo 218, parágrafo 3º, sob pena de extinção 

da ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos dos artigos 

102 caput e 290 caput, ambos do Código de Processo 

Civil.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 295118 Nr: 16031-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdPSS, MMdJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arlete Alves do Nascimento - 

OAB:MT 14.024, Núcleo de Prática Jurídica - Cathedral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Defiro, em parte, o pleito ministerial de fls. 41 e determino a intimação 

pessoal da parte autora para que manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sobre a contestação de fls. 31/32, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 267858 Nr: 17903-63.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAVdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimada a parte autora, por meio de sua assistência, para impulsionar o 

feito, esta quedou-se inerte.

 Ausente o referido impulsionamento, fora a parte autora intimada 

pessoalmente, conforme exige o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil Brasileiro, não tendo, dentro de razoável prazo, 

manifestado-se.

 Saliente-se que a intimação pessoal de fls. 46 há de ser reputada eficaz, 

tendo em vista que é dever da própria parte manter endereço idôneo e 

atualizado nos autos.

 Portanto, verifica-se que a parte autora não tem interesse na continuidade 

da demanda, sendo impossível impulsioná-lo de forma oficiosa, tendo em 

vista que providência necessária à continuidade do feito cabe somente ao 

interessado.

 Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Com espeque no artigo 485, parágrafo 2º, condeno o autor no pagamento 

das custas e despesas processuais.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 267902 Nr: 17940-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGdS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crivania da Silva Cunha 

Teixeira - OAB:OAB/MT23006/O

 Diante disto, decreto a prisão civil do executado já qualificado nos autos, 

pelo prazo de 03 (três) meses, em virtude da dívida alimentar para com a 

requerente do mês acima alinhavado até a presente data, o que faço com 

espeque no artigo 528, parágrafo 3º do Código de Processo Civil e súmula 

309 do Superior Tribunal de Justiça.Encaminhe os autos ao contador 

judicial, para a atualização do débito e, após, expeça-se o devido 

mandado de prisão, comunicando aos órgãos policiais a expedição para 

que seja dado o devido cumprimento bem perfaça o seu imediato registro 

no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ, conforme determinação expressa no artigo 2º, 

parágrafo 1º da resolução n.º 137, de 13 de Julho de 2011 do Conselho 

Nacional de Justiça. Cumprido o mandado, deve o devedor ser cientificado 

que, nos termos do artigo 528, parágrafo 5°, do Código de Processo Civil, 

o cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações 

vencidas e vincendas.Deverá acompanhar o mandado o extrato atualizado 

do débito, consignando-se que o pagamento integral ilide ou cessa o 

cumprimento da medida restritiva.Transcorrido o prazo sem a quitação do 

débito, deve o devedor ser imediatamente colocado em liberdade, 

independentemente de nova deliberação, se outro motivo não subsistir 

para sua prisão, o que deve ser averiguado pela Administração 

Penitenciária Estadual.Fica a presente decisão, acompanhada da certidão 

de cumprimento do mandado devidamente datada, valendo como alvará de 

soltura após expirado o prazo da custódia, o que deverá ser certificado e 

i m e d i a t a m e n t e  c o m u n i c a d o  p e l a  a u t o r i d a d e  p r i s i o n a l 

competente.Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 239460 Nr: 15860-90.2016.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura Nascimento - 

OAB:MT 19048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, KASSIA 

REJANE DA SILVA MAIA - OAB:25.467, Sidney Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 13.745, Larissa Lauda 

Burmann - OAB:MT 18.476-B, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A, Sandra Negri - OAB:MT 18472-B, Thaísa Maria 

Rodrigues Held - OAB:MT 14.478, Valdeir Ribeiro de Jesus - 

OAB:MT-15269-A, Vanessa Siqueira Melo - OAB:21098

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 309827 Nr: 7830-61.2019.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sousa Setuba 

Milhomem - OAB:23.325B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlete Alves do Nascimento 

- OAB:MT 14.024, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040

 Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Após, venham-me os autos conclusos para 

a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como 

para o efetivo saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 195904 Nr: 1066-98.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGdCC, WPFCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184/MT

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pela documentação encartada às fls. 

148, que a parte demonstrou documentalmente a quitação da obrigação.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 271723 Nr: 2106-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESD
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 De rigor a cota ministerial retro.Isso porque, consoante pontuado pelo 

Órgão Ministerial, de rigor o acolhimento do pedido à fl. 24/25 e 

consequente designação de nova audiência de conciliação com o 

respectivo prazo de citação/intimação.Assim sendo, tratando-se o objeto 

da demanda de matéria em que admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), nos termos do artigo 

250, inciso IV do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 02 de abril de 2020 às 12h00min, do 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.Na audiência as partes deverão, 

obrigatoriamente, estarem acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo constituir, se preferir, 

representante com poderes específicos outorgados mediante procuração, 

para negociar ou transigir.Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do 

Código de Processo Civil, o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação, ou o comparecimento de representante 

sem poderes específicos para negociar e transigir, poderá ser 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser 

sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado.Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, 

deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a integração 

do citando na relação processual e também para que a parte, querendo, 

conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias.O termo inicial para a 

apresentação da contestação será a data aprazada para a audiência de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 225313 Nr: 6084-66.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio de Almeida Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorenna Milhomem Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo Pereira da Silva - 

OAB:12552/MT

 Ante a petição de fls. 73/74, sendo ônus do alimentado a comprovação de 

que permanece a necessidade de receber alimentos, intime-se o requerido 

para fazer prova documental de matrícula e frequência escolar, 

atualizadas, da faculdade cursada.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 323612 Nr: 14833-67.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AST, AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Ribeiro Rodrigues Silva 

- OAB:MT 12.081, Sorhaia Aline Cesaria Brito - OAB:MT - 26362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO e, por 

conseguinte, reconheço a união estável das partes com a respectiva 

dissolução da mesma.Ainda, fica estabelecido que Alex Barretos pagará, 

a título de alimentos, o valor mensal de 2 (dois) mil reais, cujo depósito 

deverá ser efetuado até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, na conta 

poupança indicada à fl. 09, nos termos do acordado.Fica constituído, para 

todos os fins, o título executivo judicial.Condeno as partes ao pagamento 

de eventuais custas e despesas remanescentes.Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 279763 Nr: 7081-78.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJRR, RSLR, CMDSR, RSLR, RSLR, RMMdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Almeida Edelbluth - 

OAB:23177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYLINE SOUSA LACERDA 

RODRIGUES - OAB:18.271

 Defiro o pleito ministerial, e determino que seja deprecada a citação dos 

requerentes nos endereços constantes as fls. 47.

 Determino, a intimação da parte autora para juntar cópia do processo de 

divórcio realizado entre ela e o de cujus a fim de instruir o feito.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 196517 Nr: 1531-10.2015.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Soares Bequiman, Cicera Soares Bequiman 

Santos, Raimunda Gomes Soares Bequiman, Cicero Drogles Soares 

Bequiman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Pedro da Costa Bequiman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a intimação pessoal da inventariante, conforme 

determinado nas decisões anteriores, fora efetivada em nome de terceiro, 

qual seja a pessoa de RAIMUNDA GOMES (fls. 101), determino que seja 

efetivada a intimação pessoal da inventariante VAGNER SOARES 

BEQUIMAN conforme determinado.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 268528 Nr: 18419-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Coracy Maria de Deus Souza, Agnelo José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Catarino, Josilene de Deus Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratam-se os presentes autos de pedido de adoção de maior de idade 

proposta por Coracy Maria de Deus Souza e Agnelo José de Souza, 

objetivando a adoção de Milena Aparecida de Deus Souza.

 No caso dos autos, percebe-se pela inicial e certidão de nascimento 

encartada às fls. 11, que os requerentes são avós maternos de Milena 

Aparecida de Deus Souza.

 Assim, verifico que assiste razão ao Ministério Público em sua 

manifestação de fls. 52/53, uma vez que pela análise do art. 42, § 1º Lei 

8.069/90, a adoção por ascendente é expressamente vedada.

 Vale ressaltar que as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente 

aplicam-se no que couber à adoção de maior de 18 (dezoito) anos, nos 

termos do art. 1619 do Código Civil.

 Diante do exposto, sendo inviável o pedido apresentado na exordial 

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

artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.
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 Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas processuais 

remanescentes.

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 175432 Nr: 9120-24.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPRdSM, LNRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Ramos Vilela- Defensor 

Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual 

célere que sejam os autos arquivados desde já, com a expressa menção 

de suspensão do prazo prescricional pelo período de 01 (um) ano, sob a 

clara possibilidade de serem eles desarquivados à qualquer tempo acaso 

sejam necessár ias quaisquer poster iores movimentações 

processuais.Mister ressaltar que o encaminhamento dos autos 

diretamente ao arquivo não extingue a execução, eis que a presente 

decisão não detém cunho meritório, podendo o feito ser movimentado – 

mediante desarquivamento – a qualquer tempo antes do implemento da 

prescrição intercorrente que, no presente caso, dar-se-á somente após o 

período de 05 (cinco) anos contados ao findar do prazo de suspensão da 

prescrição por 01 (um) ano, conforme será determinado na presente 

decisão.Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 311622 Nr: 8834-36.2019.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celcita Batista Gregório

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Donizete Rodrigues Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bárbara Grécia Rodrigues 

Nogueira - OAB:OAB/MT 22476/O, Edvaldo Pereira da Silva - 

OAB:12552/MT, Eliz Maria Arantes da Silva Borges - OAB:19967/mt, 

Lanes Pereira da Silva - OAB:10.714-MT, Lucas Arantes Pereira da 

Silva - OAB:20410/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimada a parte autora, por meio de seu patrono constituído e por 

intermédio do Diário da Justiça Eletrônico - DJE para impulsionar o feito, 

esta quedou-se inerte.

 Ausente o referido impulsionamento, fora a parte autora intimada 

pessoalmente, conforme exige o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil Brasileiro, não tendo, dentro de razoável prazo, 

manifestado-se.

 Saliente-se que a intimação pessoal de fls. 75 há de ser reputada eficaz, 

tendo em vista que é dever da própria parte manter endereço idôneo e 

atualizado nos autos.

 Portanto, verifica-se que a parte autora não tem interesse na continuidade 

da demanda, sendo impossível impulsioná-lo de forma oficiosa, tendo em 

vista que providência necessária à continuidade do feito cabe somente ao 

interessado.

 Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Com espeque no artigo 485, parágrafo 2º, condeno o autor no pagamento 

das custas e despesas processuais.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 150212 Nr: 9896-29.2010.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdS, LRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 Defiro o prosseguimento, na fase de cumprimento de sentença prevista 

nos arts. 523 e 528 ambos do Código de Processo Civil, bem como, os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do 

art. 98 do CPC.

 Na fase do cumprimento de sentença que se refere o art. 523 do CPC, 

intime-se a parte devedora pessoalmente para, no prazo de 03 (três) dias, 

pagar o débito alimentar, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, ex vi do artigo 528 do CPC.

 Consigne-se no mandado que o não atendimento do comando anterior no 

prazo concedido acarretará o encaminhamento da decisão para protesto, 

sem prejuízo da decretação da prisão civil por até 03 (três) meses, na 

forma dos §§1º e 3º do artigo 528 do CPC.

 Já com relação a fase no cumprimento de sentença referente ao art. 528 

do CPC, intime-se a parte devedora pessoalmente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito alimentar, sob pena de multa de 10% (dez 

por cento) e honorários de advogado no patamar de 10% (dez por cento), 

nos termos do art. 523, parágrafo 1º, do CPC e prosseguimento do feito 

com a expropriação de bens.

 Transcorrido o prazo, com ou sem requerimentos, certifique-se e 

façam-se os autos conclusos para deliberações.

 Cumpra-se com as advertências mencionadas na presente decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 227141 Nr: 7136-97.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiana Muniz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jackson Luiz Rodrigues Alves, 

Kissya Pires da Costa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Maria David Barros 

- OAB:MT 20.213

 Malgrado tramite o feito sob o pálio da gratuidade da justiça, é possível 

perceber dos autos a existência de elementos que evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos 

referidos pressupostos ensejadores do deferimento da gratuidade da 

justiça.

 Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 194739 Nr: 363-70.2015.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amélia Nogueira Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulo Afonso Pereira Inêz de 

Almeida, Mariney Neves Dias Inez de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CARDOSO DE MORAES - 

OAB:15294MT/35386GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURÉLIO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:17.066, Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189129 Nr: 9592-88.2014.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMdMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Henrique Cesar Prata - 

OAB:OAB/DF n.39956

 Intimação do executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código 

de Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento), bem como honorários advocatícios também no patamar de 

10% (dez por cento), conforme parágrafo primeiro do dispositivo citado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286820 Nr: 11128-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Carmelita Carvalho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca das correnpondências devolvidas de fls. 47/50 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 252542 Nr: 8012-18.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOdP, Aparecida Ortega de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alcindo Borges de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Cristina Primo Parreira - 

OAB:20.204/MT, Sebastião Gustavo Primo Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laura Cristina Primo 

Parreira - OAB:20.204/MT, Sebastião Gustavo Primo Parreira - 

OAB:MT 15.724

 Considerando a certidão retro, intime-se a inventariante, pessoalmente, 

para impulso determinado na decisão de fls. 98 no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151558 Nr: 1746-25.2011.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Carrijo da Silva Barbosa, Meire Aparecida 

Barbosa Silva, Maicon Carrijo Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edi Robinson Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, HERCULES MENESES CARVALHO - 

OAB:7305, Luciana Neves e Silva - OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do advogado 

DILERMANDO VILELA GARCIA, para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312455 Nr: 9282-09.2019.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinaldo de Castro e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Marcos José Castro e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do advogado FERNANDO 

CÉSAR BORTOLAIA, para que devolva os autos acima epigrafados em até 

3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º 

do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189363 Nr: 9787-73.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Izidorio de Brito, DEUSVANETE DA 

ENCARNAÇÃO AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rufino Dezedério da Encarnação, 
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Espólio de Ana Francisca da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daphnis Oliveira - OAB:MT 1004, 

Gnota Maria Oliveira Alves - OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação da advogada GNOTA 

MARIA OLIVEIRA ALVES, para que devolva os autos acima epigrafados 

em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 

234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318416 Nr: 12353-19.2019.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valquiria Mirelle Queiroz Alves, Valquiria Mirelle Queiroz 

Alves, Dilseleny Vicente Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Agostinho David de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do advogado HERBERT DE 

SOUZA PENZE, para que devolva os autos acima epigrafados em até 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do 

novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30319 Nr: 4407-89.2002.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Filho Leite Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Leite de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arlete Alves do Nascimento - 

OAB:MT 14.024, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040, 

Ronny César Camilo Mota - OAB:17736/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do advogado HUMBERTO 

ALVES DO NASCIMENTO, para que devolva os autos acima epigrafados 

em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 

234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37213 Nr: 821-10.2003.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heroino Martins Paniago, Jacira Maria Paniago, Doripes 

Trindade Ribeiro, Josina Maria de Oliveira, Antenor Rodrigues de Oliveira, 

Ireny Maria Ribeiro Brito, Sidomiro José Ribeiro, Nely Maria da Silva, 

Leontino José Ribeiro, Walter de Souza Brito, Leontina Lino Ribeiro, José 

Martim Ribeiro, Isabel Ribeiro Célio, Alvantina Maria Coelho, Joaquim Bento 

da Silva, Emerson Jose Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Martins José Ribeiro, Espólio de 

Cândida Maria de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Clarimundo de 

Resende Neto - OAB:26885/GO, Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062, LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE - 

OAB:6.272/MT, PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - OAB:20.607, 

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do advogado PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES, para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313358 Nr: 9741-11.2019.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASIHA NASIH AZANKI LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nasih Mohamad El Azanki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fran Karlos de Oliveira - 

OAB:21.222 OAB/MT, Jullyana Bonfim Moraes e Silva - OAB:20274/O, 

Ricardo Borges Leão Júnior - OAB:MT 19.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do advogado RICARDO 

BORGES LEÃO JUNIOR, para que devolva os autos acima epigrafados em 

até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, 

§2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191614 Nr: 11450-57.2014.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eunice Aguiar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lazaro Correa da Silva, Maria 

Eurides Aguiar da Silva, Edilson Aguiar da Silva, José Aguiar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio João Ferreira Iglesias 

- OAB:MT 3.166-A, Arlete Alves do Nascimento - OAB:MT 14.024, 

Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 21.080, ROSIMEIRE 

CRISTINA ANDREOTTI - OAB:24.038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação da advogada ROSIMEIRE 

CRISTINA ANDREOTTI, para que devolva os autos acima epigrafados em 
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até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, 

§2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318027 Nr: 12154-94.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMCRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izabela Alves Rodrigues - 

OAB:25227/0 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação da advogada IZABELA 

ALVES RODRIGUES, para que devolva os autos acima epigrafados em até 

3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º 

do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246540 Nr: 3885-37.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Druanza S/A Agroindustrial, Cezar Arcangelo 

Gallo de Souza, Yuri Rego Mendes, Raul de Souza Neto, Felipe Alberto 

Rego Haddad, Carlos Augusto Rigo Pensado, Edson Pudence, Alberto 

Felipe Haddad Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DRUANZA S/A AGROINDUSTRIAL, CNPJ: 

03436854000103, atualmente em local incerto e não sabido CEZAR 

ARCANGELO GALLO DE SOUZA, Cpf: 11541175883, Rg: 20490985-5, 

brasileiro(a), casado(a), administrador de empresa, Telefone 019 

3523-4964, atualmente em local incerto e não sabido FELIPE ALBERTO 

REGO HADDAD, Cpf: 01258862840, brasileiro(a), comerciante, Telefone 

019 3524-7654, atualmente em local incerto e não sabido RAUL DE SOUZA 

NETO, Cpf: 05087514898, Rg: 1.379.1655-3, Filiação: Luiz Aparecida Gallo 

de Souza e Ernesto Fagundes de Souza, data de nascimento: 27/12/1963, 

brasileiro(a), solteiro(a), comerciante, Telefone 019 3524-5064, atualmente 

em local incerto e não sabido YURI REGO MENDES, Cpf: 10498631869, 

Filiação: Maria Nazaré Pinheiro Rego e Nilton Castro Mendes, data de 

nascimento: 09/06/1969, brasileiro(a), natural de São Luís-MA, solteiro(a), 

comerciante, Telefone 019 3533-9937, atualmente em local incerto e não 

sabido CARLOS AUGUSTO RIGO PENSADO, Cpf: 96753544887, Rg: 

11716481, Filiação: de Elisa Rigo Pensado e Waldir de Lima Pensado, data 

de nascimento: 19/05/1959, brasileiro(a), natural de Rio Claro-SP, 

divorciado(a), comerciante/contador, atualmente em local incerto e não 

sabido EDSON PUDENCE, Cpf: 04527145835, Rg: 14.469.665, data de 

nascimento: 12/04/1963, brasileiro(a), casado(a), advogado, Telefone 019 

3581-2726, atualmente em local incerto e não sabido ALBERTO FELIPE 

HADDAD FILHO, Cpf: 00081861893, brasileiro(a), comerciante, Telefone 

019 3524-7654 e atualmente em local incerto e não sabido atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos devedores acima nominados e qualificados, 

acerca do teor da r. decisão abaixo transcrita, bem como para que se 

manifestem nos autos do processo acima identificado, no prazo de 

10(dez) dias, acerca do bloqueio/penhora on line efetivado(a) às fls. 24/25 

do feito, em contas bancárias dos devedores "Druanza S/A 

Agroindustrial"; Raul de Souza Neto e Cezar Arcangelo Gallo de Souza, 

nos valores de R$6.345,30, R$ 15,95 e R$ 115,28, respectivamente.

Despacho/Decisão: Vistos.Deferido o pedido de penhora online em contas 

em nome dos executados, via sistema BACENJUD, houve bloqueio de 

valores parciais ao total da ordem inicial. Oficie-se à diretoria da Conta 

Única do Poder Judiciário do estado de Mato Grosso, para que vincule a 

este feito o numerário transferido, conforme extrato em anexo.Dessa 

forma, intimem-se as partes acerca da penhora, no prazo de 10 (dez) 

dias. Transcorrido o prazo, sem oposição de embargos, expeça-se alvará 

de levantamento em favor da parte exequente.Caso transcorrido o prazo, 

sem manifestação processual, suspendo o feito, pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 11 de outubro de 2019

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47316 Nr: 327-77.2005.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMAR DA SILVA XARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSIMAR DA SILVA XARENTE, Cpf: 

47743468100, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, por todo o teor da r. 

decisão abaixo transcrita, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se nos autos em razão do bloqueio do valores (penhora on 

line), realizado via sistema BACENJUD, conforme consta às fls.164/165, 

da açãode execução fiscal acima identificada.

Despacho/Decisão: Vistos.Deferido o pedido de penhora online em contas 

em nome dos executados, via sistema BACENJUD, houve bloqueio de 

valores parciais ao total da ordem inicial. Oficie-se à diretoria da Conta 

Única do Poder Judiciário do estado de Mato Grosso, para que vincule a 

este feito o numerário transferido, conforme extrato em anexo.Dessa 

forma, intimem-se as partes acerca da penhora, no prazo de 10 (dez) 

dias. Transcorrido o prazo, sem oposição de embargos, expeça-se alvará 

de levantamento em favor da parte exequente.Caso transcorrido o prazo, 

sem manifestação processual, suspendo o feito, pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 16 de outubro de 2019

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162674 Nr: 3950-08.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laércio Theodoro da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAÉRCIO THEODORO DA SILVA, Cpf: 

35835010125, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO DEVEDOR acima nominado e qualificado, 

acerca do teor da r. decisão de fls. 67, abaixo transcrita, bem como para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar nos autos em virtude do bloqueio do 

valor de R$ 293,03 (duzentos e noventa e três reais e três centavos), 

realizado via sistema BACENJUD (penhora on line), conforme documentos 

de fls. 68/69, dos autos.

Despacho/Decisão: PROCESSO CÓD. 162674Vistos.Deferido o pedido de 

penhora online em contas em nome dos executados, via sistema 

BACENJUD, houve bloqueio de valores parciais ao total da ordem inicial. 

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.Dessa forma, intimem-se as partes acerca da penhora, 

no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo, sem oposição de 

embargos, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte 

exequente.Caso transcorrido o prazo, sem manifestação processual, 

suspendo o feito, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40 da 

Lei de Execução Fiscal.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Garças/MT, 07 de novembro de 2019.CARLOS AUGUSTO 

FERRARIJUIZ DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 18 de novembro de 2019

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164887 Nr: 6782-14.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRUS CELULARES E INFORMÁTICA LTDA, 

Elder Costa Jacarandá, Cezar Junqueira Alves Filho, Laeco Alves Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELDER COSTA JACARANDÁ, Cpf: 

50293974187, Rg: 1.783.524, Filiação: Helena Costa Jacarandá e Eldo 

Jacarandá, data de nascimento: 24/05/1971, natural de Barra do 

Garças-MT, divorciado(a), advogado, Telefone 65-3613-6115. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO DEVEDOR ELDER COSTA JACARANDÁ, por 

todo o teor da decisão de fls. 68, abaixo transcrita, bem como para que se 

manifeste nos autos, no prazo de 10(dez) dias, acerca do bloqueio do 

valor de R$ 388,08 (Trezentos e oitenta e oito reais e oito centavos), 

efeitvado em sua conta bancária junto ao Banco do Brasil S/A, por meio do 

sistema BACENJUD (penhora on line).

Despacho/Decisão: PROCESSO CÓD. 164887Vistos.Deferido o pedido de 

penhora online em contas em nome dos executados, via sistema 

BACENJUD, houve bloqueio de valores parciais ao total da ordem inicial. 

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.Dessa forma, intimem-se as partes acerca da penhora, 

no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo, sem oposição de 

embargos, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte 

exequente.Caso transcorrido o prazo, sem manifestação processual, 

suspendo o feito, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40 da 

Lei de Execução Fiscal.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Garças/MT, 27 de agosto de 2019.CARLOS AUGUSTO 

FERRARIJUIZ DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 22 de novembro de 2019

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178569 Nr: 522-47.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Conceição Mandora Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dulce de Moura - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DA CONCEIÇÃO MANDORA 

CAETANO, Cpf: 18111114168, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO DEVEDOR MARIA DA CONCEIÇÃO MANDORA 

CAETANO, por todo o teor da decisão de fls. 43, abaixo transcrita, bem 

como para que se manifeste nos autos, no prazo de 10(dez) dias, acerca 

do bloqueio do valor de R$ 2.419,00 (Dois mil, quatrocentos e dezenove 

reais), efeitvado em sua conta bancária junto ao Banco do Brasil S/A, por 

meio do sistema BACENJUD (penhora on line).

Despacho/Decisão: PROCESSO CÓD. 178569EXECUÇÃO 

FISCALVistos.Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

Pública Estadual em face de Maria da Conceição Mandora Caetano. 

Deferido o pedido de penhora online, via sistema BACENJUD, em contas 

em nome da executada, houve bloqueio do valor integral da ordem inicial. 

Dessa forma, intimem-se da penhora, no prazo de 10 (dez) dias.Oficie-se 

à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato Grosso, 

para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme extrato em 

anexo.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se. Barra do 

Garças/MT, 28 de janeiro de 2019.CARLOS AUGUSTO FERRARI JUIZ DE 

DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 22 de novembro de 2019

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102984 Nr: 7988-34.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ CARLOS DA SILVA, CNPJ: 

00330813000140. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/10/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT em face de JOSÉ CARLOS DA 

SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CERTIDÕES 

DE DÍVIDA ATIVA NºS 151067, 151068 E 151069, REFERENTES À 

RECEITA DA DÍVIDA DE TAXA DE OCUPA, EXERCÍCIOS DE 2007, 2008 E 

2009, RESPECTIVAMENTE., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 
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Dívida Ativa: 151067/2007, 151068/2008, 151069/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/10/2010

 - Valor Total: R$ 811,71 - Valor Atualizado: R$ 737,92 - Valor Honorários: 

R$ 73,79

Despacho/Decisão: CÓDIGO Nº102984Vistos.Tendo em vista as 

demasiadas tentativas de citação das partes executadas, não logrando 

êxito, sendo exaustivos os esforços para se encontrar a demandada, 

cumpridos estão os requisitos obrigatórios e previstos no art.8°, IV da LEF. 

DEFIRO o pedido retro, determinando que seja procedida a citação por 

edital dos executados, na forma da lei de execução fiscal.Deste modo, 

INTIME-SE a parte autora desta decisão.Findo o prazo da publicação 

editalícia, sem manifestação processual, suspendo o feito, pelo prazo de 

01 (um) ano, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Barra do Garças-MT, 01 de 

novembro de 2019. Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 22 de novembro de 2019

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197306 Nr: 2065-51.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BI Comércio de Plásticos & Espumas Ltda - Me, 

Juarez Vieira da Silva, IBTISAN SULIMAN SAED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUAREZ VIEIRA DA SILVA, Cpf: 

30322928168, Rg: 1924773, casado(a), tapeceiro. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/03/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de BI COMÉRCIO DE PLÁSTICOS 

& ESPUMAS LTDA - ME, JUAREZ VIEIRA DA SILVAE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO 

ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA; FALTA DE 

RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO; FALTA DE 

RECOLHIMENTO ICMS COMPLEMENTAR ESTIMATIVA; FALTA DE 

RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. CERTIDÃO DE DÍVIDA 

ATIVA Nº 2015921. DATA DE INSCRIÇÃO 09.02.2015., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2015921/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/02/2015

 - Valor Total: R$ 38.144,93 - Valor Atualizado: R$ 34.677,21 - Valor 

Honorários: R$ 3.467,72

Despacho/Decisão: Decisão de fls. 60, a seguir transcrita, em síntese: 

"PROCESSO Nº 2065-51.2015.811.0004 – CÓDIGO Nº 197306 Vistos. 

Serventia cumpra-se o determinado na decisão de fls. 53.(...). " - DECISÃO 

DE FLS. 53, EM SÍNTESE TRANSCRITA: "Vistos. 1. Tendo em vista as 

demasiadas tentativas de citação da parte executada, não logrando êxito, 

sendo exaustivos os esforços para se encontrar o demandado, 

cumpridos estão os requisitos obrigatórios e previstos no art.8°, IV da LEF. 

DEFIRO o pedido retro, determinando que seja procedida a citação por 

edital do sócio Juares Vieira da Silva, na forma da lei de execução fiscal. 

(...)".

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 22 de novembro de 2019

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294723 Nr: 15769-29.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Rodrigues Borges Ltda, Moacyr 

Rodrigues Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CONSTRUTORA RODRIGUES BORGES 

LTDA, CNPJ: 00426316000140 e atualmente em local incerto e não sabido 

MOACYR RODRIGUES BORGES, Cpf: 34832557168, Rg: 447.988, 

casado(a), empresário, Telefone 3415-1217. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

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

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

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: (...) Distribuição por Dependência aos autos 185664 . O 

MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA, pessoa jurídica de direito público, 

devidamente inscrito no CNPJ sob o n°. 33.000.670/0001-67, com sede a 

Rua Padre Teixeira, nº 02 – Centro, CEP n. 78.698-000 – Pontal do 

Araguaia/MT, neste ato representado por seu Prefeito Sr. GERSON ROSA 

DE MORAES, brasileiro, casado, portador do RG n°. 0052566 SSP/MT e 

CPF nº 137.430.401-82, podendo ser intimado no endereço retro 

mencionado, através de sua advogada que esta subscreve, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fulcro no art. 319 e 

seguintes do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015, propor a 

presente AÇÃO DE COBRANÇA em face da CONSTRUTORA RODRIGUES 

BORGES LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n.00.426.316/0001-40, com 

sede na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 837 – Centro, na cidade de 

Ribeirãozinho-MT, CEP: 78613-000, representada por seu sócio 

proprietário MOACYR RODRIGUES BORGES, brasileiro, casado, portador 

da CI/RG 447.988-SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº 378.325.571-68, 

residente e domiciliado na Rua Presidente Getúlio Vargas, 837, João de 

Barro na cidade de Ribeirãozinho-MT, CEP: 78613-000, pelos fatos e 

fundamentos de direito a seguir aduzidos. 1. DOS FATOS A requerida 

celebrou com o Município de Pontal do Araguaia-MT o contrato de obras nº 

143/2011 no valor de R$ 1.289,91 (um milhão duzentos e oitenta e nove 

reais e noventa e um centavos), conforme Processo Licitatório nº 

44/2011, na modalidade Tomada de Preços nº 03/2011, tendo como objeto 

a construção de uma Unidade de Educação Infantil, tipo B 220v de 

1.118,48m2, na Rua Finlândia, Bairro Maria Joaquina I, através do Termo 

de Compromisso nº 201522/2011/FNDE – Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação-Programa Pró-Infância. A obra de 

construção da Creche Pró-Infância, executada com recursos do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE tinha como condição 

única a de seguir rigorosamente o projeto apresentado pelo próprio FNDE. 

Ocorre Excelência, que diante das enormes inconformidades entre a obra 

executada e o projeto fornecido pelo FNDE, o que se constata diante da 

lista de restrições e Inconformidades apontadas pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, bem como pelo parecer técnico do 

engenheiro Renato Marcone Ferreira. Pois bem, conforme Contrato de 

Empreitada Global, o requerido celebrou com o autor o Contrato de Obras 
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nº 143/2011, cujo objeto foi a construção de uma Unidade de Educação 

Infantil, tipo B 220v, com área de 1.118,48 m2, através do Termo de 

Compromisso nº 201522/2011. Nesse passo, vejamos o que estatui o 

parágrafo primeiro: Parágrafo primeiro: a obra para construção de Unidade 

de Educação Infantil com área de 1.118,48m2, na Rua Finlândia, nesta 

cidade obedecerá rigorosamente ao memorial descritivo, planilha 

orçamentária, cronograma físico-financeiro e plantas, tudo anexo ao 

processo licitatório – Tomada de Preços nº 03/2011. Destaquei Como se 

vê a obra executada com recursos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação possuía condição única e taxativa de 

seguir rigorosamente a planilha orçamentária contratada e o projeto 

fornecido pelo FNDE. Não se pode ignorar a existência de uma vasta lista 

de Restrições e Inconformidades apontadas pelo FNDE, e que até o 

momento não houve qualquer providência por parte da construtora 

requerida, no sentido de adequar as desconformidades ao projeto, senão 

vejamos: - Inconformidades detectadas nas instalações elétricas 

executadas em desconformidades com o projeto. Tal inconformidade tem 

causado enorme prejuízo haja vista que a instalação não suporta por 

exemplo que o ar condicionado das salas permaneçam 

ligados/funcionando, fazendo com ocorra o desligamento automático, e até 

queima de equipamentos; o que ocorre de igual forma com outros 

equipamentos, por exemplo, com a impressora utilizada na creche. - 

Serviços complementares executados em desconformidade com o projeto; 

- Esquadrias executadas em desconformidade com o projeto, ou seja, não 

foram executadas as portas com veneziana no bloco de serviço, faltando 

executar as barras e chapas metálicas das esquadrias P1 e P2; - Não 

foram instaladas as barras de apoio dos lavatórios; - Falta executar as 

bancadas de granito da área de sucos da cozinha e prateleiras do 

fraldário da creche; - Não foi instalada a entrada de energia para a obra; - 

Não foi executado o ponto de iluminação de emergência em nenhum bloco; 

- Escaninho instalado em desacordo com a altura do projeto; - Granito do 

fraldário instalado em desacordo com o projeto; - Sistemas de proteção 

contra descargas atmosféricas executado em desacordo com o projeto; - 

Vidros executados em desacordo com projeto; - Implantação executada 

em desconformidade com o projeto, pois a obra não foi locada na frente 

para a rua definida no cadastro; - locação do mastro para as bandeiras 

está em desacordo com o projeto; - vedações e divisórias executadas em 

desconformidade com as especificações, sem abertura para ventilação; - 

Não foram instaladas todas as prateleiras de granito do paneleiro da 

cozinha; - Esquadrias do bloco administrativo desconformes com as 

dimensões do projeto; - pisos executados em desconformidades com o 

projeto, falta impermeabilização de acabamento do piso em granitina; - 

execução em desconformidade, tendo em vista que o terreno apresenta 

um desnível no acesso principal em relação ao nível da rua; - vigas 

executadas em desconformidades, não foi executada a viga do varal do 

bloco de serviço; não executadas as vigas invertidas da cobertura dos 

bolocs pedagógicos; - revestimentos executados em desconformidades; - 

Instalação de rede pluvial em desconformidade; - instalação de ventilação 

mecânica executada em desconformidade; - não foram executadas telhas 

translúcidas da cobertura do pátio central; - castelo de água executado 

em desconformidade; - instalações elétricas em desconformidade; - 

alvenaria executada em desconformidade com a especificação; - não foi 

executada a grama do entorno da creche; - louças e metais executados 

em desconformidade; - instalações de rede lógica executadas em 

desconformidades com o projeto; - pilares executados em 

desconformidade; No mesmo sentido, o engenheiro responsável pelo 

acompanhamento da obra, sr. Carlos Antônio de Oliveira, apresentou ao 

responsável pela construtora requerida inúmeras pendências constatadas 

com relação à execução da obra em questão, intitulado de “serviços e 

equipamentos não instalados na creche municipal em Pontal do 

Araguaia-MT (documento em anexo). No mesmo norte, o Relatório Técnico 

assinado pelo Engenheiro Civil Renato Marcone Ferreira, responsável pelo 

Realinhamento físico financeiro da obra, concluiu de forma taxativa e 

incontroversa “que a execução da obra com as alterações do projeto e 

dos serviços causou prejuízo ao objeto final e bom funcionamento da 

creche.” Noticia ainda este engenheiro, em seu relatório técnico que a 

alteração dos serviços realizados fez surgir a necessidade de elaboração 

da planilha de realinhamento físico financeiro da obra, concluindo ainda 

que a empresa contratada causou prejuízo ao Município no montante de 

R$ 103.843,34 (cento e três mil, oitocentos e quarenta e três reais e 

cinquenta e sete centavos), conforme realinhamento de metas físicas em 

anexo. DO DIREITO Conforme se extrai do aparato fático e documental, 

não restam dúvidas de que a requerida causou prejuízo ao Município, em 

razão da execução dos serviços em desconformidade com o projeto e 

planilhas, bem como em razão de serviços não executados, como conclui 

o Realinhamento de Metas Físicas elaborado, apresentado e assinado pelo 

engenheiro civil Renato Marcone Ferreira (em anexo), assim como a lista 

de inconformidades apontadas pelo FNDE e pelos engenheiros civis. 

Desse modo, a empresa contratada, ora Ré, deve corrigir e reparar os 

danos causados ao autor, segundo inteligência do art. 69 da Lei 8.666/93, 

e como se não bastasse, pelo princípio da força obrigatória dos contratos 

(pacta sunt servanda), o contrato faz lei entre as partes, devendo os 

contratantes zelar pelo seu cumprimento e manutenção. No entanto, ante o 

inadimplemento contratual de uma das partes, como é o caso em tela, 

surge o direito da parte adimplente de exigir o cumprimento da obrigação. 

A entrega do estipulado nos termos exatos do contrato é um dever do 

requerido. O referido contrato apresenta cláusulas que dispõem acerca 

dos direitos e obrigações do contratado e contratante, dentre os quais um 

dos principais, seria executar a obra nos exatos termos do projeto 

apresentado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Portanto, verifica-se que é de responsabilidade do requerido a fiel 

execução do objeto do contrato. Vejamos como decidiu recentemente o 

TJMG na Apelação Cível 10529100022597001 acerca dessa temática: 

TJ-MG - Apelação Cível AC 10529100022597001 MG (TJ-MG) Data de 

publ icação:  14/03/2018 Ementa:  OBRA REALIZADA EM 

DESCONFORMIDADE COM O PROJETO. RESPONSABILIDADE DA 

EMPRESA PELA REPARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 69 da Lei 

nº 8.666 /93, o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, 

reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto 

do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados - O exercício da 

fiscalização ou acompanhamento da obra por parte da Administração 

Pública não elimina nem reduz a responsabilidade do particular, conforme 

prevê o art. 70 da Lei nº 8.666 /93 - No caso, constatada a existência de 

defeito na obra, decorrente da postura da construtora de não executá-la 

na conformidade com o projeto que lhe foi apresentado, incumbe ao 

particular contratado o dever de saná-lo, a próprias expensas, sendo 

descabida a transferência desse ônus à Administração Pública - Segundo 

o disposto no artigo 85 , § 2º , § 3º , do NCPC , nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, os honorários serão fixados entre o mínimo de 

dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do 

proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o 

valor atualizado da causa - Recurso não provido. Nessa feita, é inconteste 

que o requerido descumpriu o que fora acordado com a requerente, 

restando-lhe o dever de ressarcir o prejuízo causado ao erário, no valor 

de R$ 103.843,34 (cento e três mil, oitocentos e quarenta e três reais e 

cinquenta e sete centavos). Portanto, a requerida nos termos da planilha 

elaborada no Realinhamento de Metas Físicas, possui um débito com a 

requerente no montante de R$ 103.843,34 (cento e três mil, oitocentos e 

quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos). DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO O requerente dispensa a tentativa de conciliação. DO 

PEDIDO Ante o exposto, pugna o requerente: O recebimento e o 

processamento da presente petição inicial, com distribuição por 

dependência ao processo 185664; • A citação da requerida ou de seu 

representante legal, para responder aos termos desta ação, sob pena de 

revelia; • Que a presente ação seja julgada totalmente procedente, com a 

condenação da Requerida a pagar ao Requerente o valor de 

R$103.843,34 (cento e três mil, oitocentos e quarenta e três reais e 

cinquenta e sete centavos), corresponde ao prejuízo causado com a 

execução em desconformidade dos serviços contratados; • A 

condenação da Requerida ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, observadas as formalidades legais existentes e 

de praxe pertinentes. Protesta provar o alegado por todos os meios 

processualmente admissíveis, máxime pela prova documental. Dá-se à 

causa o valor de R$ R$103.843,34 (cento e três mil, oitocentos e quarenta 

e três reais e cinquenta e sete centavos). Nestes termos, Pede 

deferimento. Pontal do Araguaia-MT, 28 de novembro de 2018. Luciana 

Neves e Silva OAB-MT 12.662. "

Despacho/Decisão: DECISÃO INICIAL - FLS. 124, TEOR SEGUINTE: 

"VISTOS.Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais 

contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.Tendo em vista que 

costumeiramente a Fazenda Pública não realiza audiência de conciliação, 

deixo de designa-la.CITEM-SE os Requeridos para oferecerem 
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contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da citação (art. 

335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), sob pena de presunção de 

veracidade das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do 

NCPC). Apense-se aos autos de código 185664.Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.(...)." -------DECISÃO DE FLS. 129, ADIANTE 

TRANSCRITA: "... Vistos.Tendo em vista que, restou frustrada a tentativa 

de citação dos requeridos conforme certificado pelo oficial de justiça. 

Intime-se os requeridos via AR, restando infrutífera, cite-se por edital. 

Findo o prazo da citação editalícia, intime-se a parte autora para que se 

manifeste no prazo legal.Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Barra do Garças-MT, 22 de abril de 2019.Carlos Augusto 

Ferrari. Juiz de Direito. (...)."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 22 de novembro de 2019

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207274 Nr: 7904-57.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consuelo Nasser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CONSUELO NASSER, Cpf: 24025976153, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/08/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT em face de CONSUELO NASSER, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CERTIDÕES DE 

DÍVIDA ATIVA NºS. 175348, 175349, 175350, 175351, 175352, 

REFERNTES AO IPTU, CONCERNENTES AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 

INDEPENDÊNCIA, Nº 115, QUADRA 23A, LOTE 02, SETOR SUL III, BARRA 

DO GARÇAS-MT, RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS DE 2010, 2011, 2012, 

2013 E 2014., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

175348 a 175352/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/08/2015

 - Valor Total: R$ 3.304,06 - Valor Atualizado: R$ 3.003,69 - Valor 

Honorários: R$ 300,37

Despacho/Decisão: CÓDIGO Nº207274Vistos.Tendo em vista as 

demasiadas tentativas de citação das partes executadas, não logrando 

êxito, sendo exaustivos os esforços para se encontrar a demandada, 

cumpridos estão os requisitos obrigatórios e previstos no art.8°, IV da LEF. 

DEFIRO o pedido retro, determinando que seja procedida a citação por 

edital dos executados, na forma da lei de execução fiscal.Deste modo, 

INTIME-SE a parte autora desta decisão.Findo o prazo da publicação 

editalícia, sem manifestação processual, suspendo o feito, pelo prazo de 

01 (um) ano, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Barra do Garças-MT, 30 de outubro 

de 2019. Carlos Augusto FerrariJuiz de DireitoCÓDIGO 

Nº207274Vistos.Tendo em vista as demasiadas tentativas de citação das 

partes executadas, não logrando êxito, sendo exaustivos os esforços 

para se encontrar a demandada, cumpridos estão os requisitos 

obrigatórios e previstos no art.8°, IV da LEF. DEFIRO o pedido retro, 

determinando que seja procedida a citação por edital dos executados, na 

forma da lei de execução fiscal.Deste modo, INTIME-SE a parte autora 

desta decisão.Findo o prazo da publicação editalícia, sem manifestação 

processual, suspendo o feito, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Barra do Garças-MT, 30 de outubro de 2019. Carlos Augusto 

FerrariJuiz de Direito. ------------------------------- SEGUE EM ANEXO A 

CÓPIA DA DECISÃO INICIAL DE FLS. 12, DOS AUTOS.

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 09 de dezembro de 2019

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279729 Nr: 7056-65.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenimar Souza Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerônimo Alberto de Carvalho 

Custódio - OAB:22.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS POSSUIDORES, Telefone ( ) 

-. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DOS TERCEIROS POSSUIDORES do veículo marca 

FORD, Modelo Ford/Fiesta GL (Nacional), Cor Vermelha, ano e modelo 

2001, Placa nº JZF1886, RENAVAM nº 759897760 e Chassi nº 

9BFBSZFHA1B355050, Potência 65 cv, Combustível Gasolina, registrado 

perante o DETRAN – MT., para que tomem cohecimento da demanda e, 

para querendo, contestarem a ação, no prazo legal, sob pena de revelia.

Resumo da Inicial: A autora é ex proprietária de um veículo marca FORD, 

Modelo Ford/Fiesta GL (Nacional), Cor Vermelha, ano e modelo 2001, Placa 

nº JZF1886, RENAVAM nº 759897760 e Chassi nº 9BFBSZFHA1B355050, 

Potência 65 cv, Combustível Gasolina, registrado perante o DETRAN – MT. 

Ocorre que, a peticionante vendeu o veículo em meados de 2007 ou 2008 

não sabendo informar data de forma precisa, pelo valor aproximado de 

cerca de R$17.000,00 (Dezessete mil reais). Com efeito, a requerente 

guardou os documentos comprobatórios da venda por alguns anos, como 

nada existia, até então, que questionasse essa transação os documentos 

foram descartados. A demandante na época em que vendeu o veículo, se 

dirigiu até o Cartório de Notas e transferiu por intermédio de instrumento 

procuratório poderes amplos e ilimitados para que sua procuradora Jorja 

de Campos Silva pudesse transferir a propriedade do veículo para 

terceiros interessados sem qualquer empecilho, porém, embora tenha 

vendido o carro, este ainda permanece em nome da demandante. A autora 

se dirigiu ao cartório de Notas com o objetivo de conseguir uma cópia da 

procuração que outorgou poderes a senhora Jorja de Campos Silva, mas 

não obteve êxito, pois já se passaram cerca de 10(dez) anos da 

concretização do negócio Jurídico e nada foi encontrado no Cartório. 

Convém ressaltar que a requerente não tinha conhecimento que o veículo 

ainda se encontrava em seu nome, uma vez que o mesmo permaneceu 

como seu por quase dez anos sem receber qualquer comunicado seja de 

transferência ou de cobranças, mesmo estando com o seu endereço 

atualizado perante o órgão de trânsito, pois possui CNH e renova 

periodicamente, estando com endereço atualizado. Ocorre que a Autora 

foi surpreendida com inúmeras Infrações de trânsito em seu prontuário e 

perdas de ponto em sua CNH, junto ao Órgão de Trânsito, que somam a 

quantia de R$3.233,67 (Três mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta 

e sete centavos) e começou a receber Cartas de cobrança para a 

regularização de pendências tais como: licenciamento de IPVA, Seguro 

DPVAT e multas, foi quando tomou conhecimento que o veículo vendido há 

cerca de 10 anos, à época, não havia sido transferido à propriedade 

(extrato de consulta de veículo expedido pelo Detran/MT, encartado nos 

autos). A autora jamais esteve na posse do veículo desde o negócio 

jurídico que fora realizado, contudo, somente tomou conhecimento que o 
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veículo ainda estava em sua propriedade quando teve seu nome 

protestado por inscrição na dívida Ativa devido ao débito de IPVA. 

(Protesto de inscrição de dívida ativa anexado aos autos). A autora 

recebeu uma Carta do departamento Estadual de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso informando que o veículo está apreendido no Município de 

Rondonópolis-MT, auto de apreensão nº 175999, na ocasião o atual 

condutor e possuidor do automóvel se recusou a identificar-se. É de suma 

dizer que a autora nasceu e sempre residiu em Barra do Garças e as 

pendências relacionadas ao carro são oriundas de outro Município. Vale 

ressaltar que a requerente é pessoa honesta, proba de reputação ilibada, 

servidora pública a cerca de 19 anos na Prefeitura Municipal de Barra do 

Garças, e todos os dias vai para o trabalho de Motocicleta, porém tendo 

em vista os pontos sofridos em sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) 

acarretará ocasionalmente na suspensão do direito de dirigir lhe causando 

consequentemente grande prejuízo, pois utiliza seu veículo para ir e voltar 

do trabalho. A demandante ao final desta exordial discrimina a testemunha 

de nome Jorja de Campos Silva para que seja ouvida, tendo em vista que 

esta foi quem recebeu outorga por instrumento procuratório da Senhora 

Lenimar para alienar o bem móvel (veículo), e que posteriormente o alienou 

a terceiro, em razão da autora não possuir qualquer dado documental e 

testemunhal que comprove a relação Jurídica de Compra e venda com a 

senhora Jorja de campos Silva, preferiu nomeá-la como testemunha. Sua 

oitiva é de fundamental importância pois comprova que a autora embora 

seja proprietária do automóvel não detém sua posse há muitos anos, pois 

já o alienou, se eximindo, portanto, de qualquer responsabilidade sobre o 

mesmo. DO DIREITO. (...) V- Pedidos e Requerimentos. 1- Requerimentos: 

a) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita por não ter o 

requerente condições econômicas e/ ou financeiras de arcar com as 

custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, sem prejuízo 

do próprio sustento ou de sua família, forte no art. 98, caput, e art. 99, § 

3º, ambos do CPC; b) seja concedida a liminar suscitada; c) seja 

desconsiderada a hipótese de realização de audiência de conciliação, nos 

termos do art. 334, § 5º do CPC; d) sejam os requeridos citados para, 

querendo, apresentarem resposta, sob pena de sofrerem as 

consequências legais em caso de inércia. Sejam citados os réus 

TERCEIROS INTTERESSADOS, possuidores do veículo, através de EDITAL, 

para proceder à Transferência do veículo e assumir seus encargos, bem 

como para tomar conhecimento da presente demanda e querendo 

contestar a ação sob pena de revelia; 2-Pedidos: a) seja, ao final, julgada 

a pretensão procedente, para o fim de declarar a existência de 

propriedade do veículo supramencionado ao requerente e desobriga-lo 

dos encargos tributários, multas e pontos sofridos injustamente em sua 

CNH, transferindo-se tais pendências para o legítimo causador do dano, 

desde a data de sua transferência (tradição) – ou em razão da renúncia, 

cabendo assim ao DETRAN providenciar a regularização dos registros; b) 

a retificação do nome da autora da inscrição no Cadastro de Dívida Ativa; 

c) seja efetuado a expedição de ofícios à Secretaria da Fazenda estadual 

e ao Detran de Mato grosso, Agência Municipal de Transporte e Trânsito 

(AMTT), para que se abstenham de informar qualquer débito em nome do 

AUTOR, referente ao veículo acima descrito. D0 protesta provar o alegado 

por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente prova 

testemunhal e juntada posterior de documentos, caso haja necessidade. 

(...) Dar-se-á à causa o valor de R$3.233,67 (Três mil, duzentos e trinta e 

três reais e sessenta e sete centavos). Termos em que pede deferimento. 

Barra do Garças, MT 11/06/2018. (a) Dr. Jerônimo Alberto de C. Custódio 

OAB nº 22.434/MT, Dr. André Luís de Jesus Laurindo OAB nº 18.483/MT, 

Dr. Alex da Mata Rocha OAB nº 18.258/MT. “

Despacho/Decisão: Vistos.Revendo os autos, vislumbra-se que o autor 

propôs a demanda em face do Estado, já citado e do Detran, cuja citação 

não está certificada. O autor propôs a demanda também em face de 

terceiros, não identificados.Certifique sobre a citação e resposta do 

Detran.Citem-se os terceiros por edital, nos termos do art.256 do Código 

de Processo Civil.Após, de tudo certificado, diga o autor.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 25 de novembro de 2019

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192919 Nr: 12311-43.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozaias Maria Domingues Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca do laudo pericial acostado nos 

autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118191 Nr: 219-10.1989.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Gervásio de Meneses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, LUIZ CAMARGO DE BRUM - OAB:25.292

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ CAMARGO DE 

BRUM, para devolução dos autos nº 219-10.1989.811.0004, Protocolo 

118191, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 91061 Nr: 4903-74.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Arruda David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Indyara Winter Cavalcante - 

OAB:MT 16.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurado do Município de 

General Carneiro - OAB:, Renato de Almeida Orro Ribeiro - 

OAB:MT 11.055

 Autos nº 4903-74.2009.811.0004 (91061)

Requerente: Lindomar Arruda David

Requerido (a): Município de General Carneiro

 SENTENÇA.

 Trata-se de cumprimento de sentença que condenou a parte executada a 

compor os danos materiais e morais em favor do autor.

 A fls. 270/272 o autor pugnou pelo cumprimento da sentença 

apresentando cálculo e imputando o valor de R$ 92.047,96 (noventa e dois 

mil e quarenta e sete e noventa e seis centavos) devidos. Deve-se 

observar também o montante de R$2.490,68 (dois mil quatrocentos e 

noventa e sessenta e oito centavos) dos honorários sucumbenciais, 

previstos a fl. 271.

 A fls. 280 é certificada a intimação do Município de General Carneiro e o 

transcurso do prazo para impugnação.

É o relatório.

Dispõe o Artigo 535, §3º, I do Código de Processo Civil que se não 

impugnada a execução expedir-se-á, por intermédio do presidente do 

tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando o 

disposto na Constituição Federal.

Sendo assim, ausente de impugnação e devidamente preenchido os 

requisitos do Artigo 534 do CPC, homologa-se o valor apresentado a fls. 

270/272. Por conseguinte, expeça-se os precatórios em nome do 

executado e do seu causídico, conforme requerido a fls. 270/272.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 14 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 181155 Nr: 3043-62.2014.811.0004

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigues & Rodrigues Advogados 

Associados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 Processo Cód. 181155 – 3043-62.2014.811.0004

VISTOS.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem 

acerca do acórdão retro.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Barra do Garças - MT, 27 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 321933 Nr: 14025-62.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Charles Gonsalves Teixeira, Sthefany Gonsalves 

Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronio Condão Barros Milhomem, Ricardo Murilo 

de A. Alves Eireli, Município de Confresa-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por ter sido demonstrado elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e os danos de difícil reparação, defere-se a tutela 

de urgência perseguida para determinar o pagamento de pensão à autora 

Sthefany Gonsalves Teixeira, no valor de um salário mínimo, tendo como 

termo final o dia do seu 25º aniversário de vida, que deverá ser suportada 

pelo réu Município de Confresa/MT.Entretanto, diante da ausência de 

elementos que evidenciem a necessidade do benefício da justiça gratuita, 

indefere-se o respectivo pedido, entretanto, defere-se o seu parcelamento 

em seis parcelas mensais e consecutivas, se assim desejarem os 

autores.Por conseguinte, condiciona-se a expedição do mandado de 

intimação para o cumprimento da medida liminar e para a citação dos réus 

ao pagamento da primeira parcela das custas iniciais ou ao pagamento da 

sua integralidade no prazo de 15 (quinze) dias.Transcorrido o prazo sem a 

comprovação do aludido pagamento, façam-se conclusos.Citem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293377 Nr: 14847-85.2018.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Duarte Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ATALLAH - OAB:18.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIANO DUARTE ARRUDA, Cpf: 

59028980130, Filiação: Alice Duarte Silva e Sebastião Duarte Arruda, data 

de nascimento: 22/05/1974, brasileiro(a), natural de Iporá-GO, casado(a), 

tapeceiro, Telefone 99212-1009/3401-7047. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/11/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT em face de LUCIANO DUARTE 

ARRUDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de a ISSQN 

estimado e taxa de ocupação, inscrito nas CDA's nº 18269/2018 à 

18278/2018, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

18269/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 2.673,12 - Valor Atualizado: R$ 2.430,11 - Valor 

Honorários: R$ 243,01

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista as demasiadas tentativas de 

citação da (s) parte (s) executada (s), não logrando êxito, sendo 

exaustivos os esforços para se encontrar o (s) demandado (s), 

cumpridos estão os requisitos obrigatórios e previstos no art.8°, IV da 

LEF.DEFIRO o pedido retro, determinando que seja procedida a citação por 

edital do (s) executado (s), na forma da lei de execução fiscal.Deste 

modo, INTIME-SE a parte autora desta decisão.Findo o prazo da publicação 

editalícia, sem manifestação processual, suspendo o feito, pelo prazo de 

01 (um) ano, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Barra do Garças-MT, 30 de agosto 

de 2019.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hanna Karolinne Sousa 

de Oliveira, digitei.

Barra do Garças, 24 de outubro de 2019

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79470 Nr: 2907-75.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sintesbre Sindicato dos Trabalhadores em 

Estabelecimento de Saúde de B.do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Sousa Filho - OAB:MT 15.027 A, 

Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA E DO SEU ADVOGADO para tomarem 

ciência da perícia designada para o dia 12/02/2020, às 09h00min, na sede 

da Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT, situada na Rua Carajás, 

522, Centro, Barra do Garças, sendo que a perícia iniciará a partir da 

Secretaria Municipal de Barra do Garças, conforme informações 

prestadas pelo perito nomeado nos autos Celso Pizaneschi, engenheiro de 

segurança do trabalho.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 318941 Nr: 12563-70.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Maria de 

Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Torixoréu - MT, Milton de Souza 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARDOSO DE 

MORAES - OAB:15294MT/35386GO

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, tornando 

definitiva a liminar concedida às fls. 42/44. Por corolário, julgo extinto o 

feito, com julgamento do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Dê 

ciência à parte autora.Oficie o CRAS do Município de Baliza/GO dando 

ciência desta decisão.Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Registra-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268099 Nr: 18113-17.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES - OAB:20.607

 CERTIFICO que não foi possível expedir os mandados de intimação para 

as testemunhas do réu: GEOVANA ANTONELLI, ALYNE HASSS e 

FRANCISCO FILHO, visto que não consta a qualificação das mesmas.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-59.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

VANESSA SOUZA PINTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000209-59.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ODETE PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERBERT DE SOUZA 

PENZE POLO PASSIVO: VANESSA SOUZA PINTO e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 18/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SILVA VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

21/01/2019, às 16h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010528-74.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CORREA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS OAB - MT13560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT0015250S-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-44.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000210-44.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:BRUNO SOUSA 

SETUBA MILHOMEM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO SOUSA 

SETUBA MILHOMEM POLO PASSIVO: PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 20/03/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-61.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO RECH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO(A))

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta evidencia-se pois a parte autora 

relata que não possui dívidas com o réu, porém teve seu nome restrito 

pelo montante de R$4.949,90 (quatro mil novecentos e quarenta e nove 

reais e noventa centavos). Colacionou boletim de ocorrência. No que 

tange ao requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente 

pelo simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam 

que pode ter ocorrido a inscrição indevida pelo réu do nome do 

demandante nos órgãos de restrições ao crédito, causando gravames de 

ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da 

pretensa prática indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais 

embaraços, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 
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postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 

financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado da Requerente por conta da 

conduta da requerida, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar ao réu eventual indenização pelos prejuízos 

que vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão 

do ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Tendo em vista já ter sido 

aprazada audiência, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11-Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

13-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último 

caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo 

deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 15-Expeça-se o necessário. 16-Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-29.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

UILTON JOSE DA SILVA OAB - 625.174.901-63 (REPRESENTANTE)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000211-29.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:UILTON JOSE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IZADORA LOPES NOGUEIRA 

REIS POLO PASSIVO: estado de mato grosso FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 20/03/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001131-37.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO WANDERLEY WASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SIQUEIRA MELO OAB - MT0021098A (ADVOGADO(A))

ALANA CRISTINA LACERDA LOPES OAB - BA46292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 15/07/2019 

Hora: 12:00/HORÁRIO DE MATO GROSSO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001131-37.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO WANDERLEY WASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SIQUEIRA MELO OAB - MT0021098A (ADVOGADO(A))

ALANA CRISTINA LACERDA LOPES OAB - BA46292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001131-37.2019.8.11.0004 Após compulsar detidamente os 

autos, entendo ser necessária audiência de instrução e julgamento, pois a 

lide prende-se a questões fáticas não demonstráveis pela via documental 

e que estão a exigir dilação probatória. Assim, não se faz possível o 

julgamento antecipado da lide. Posto isto, sugestiono seja convertido o 

presente julgado, em diligência, para: Designar audiência de instrução e 

julgamento para a data de 02 de Março de 2020 – as 12:00h (Horário de 

Mato Grosso). Intimem-se as partes, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas, bem como, que caso queiram que essas sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT Assinado Digitalmente ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002135-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA ALVES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDERCY ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1002135-80.2017.8.11.0004 Após compulsar detidamente os 

autos, entendo ser necessária audiência de instrução e julgamento, pois a 

lide prende-se a questões fáticas não demonstráveis pela via documental 

e que estão a exigir dilação probatória. Assim, não se faz possível o 

julgamento antecipado da lide. Posto isto, sugestiono seja convertido o 

presente julgado, em diligência, para: Designar audiência de instrução e 

julgamento para a data de 30 de Março de 2020 – as 12:00h (Horário de 

Mato Grosso). Intimem-se as partes, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas, bem como, que caso queiram que essas sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT Assinado Digitalmente ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001758-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

LUCAS AVILA VASCONCELOS (REQUERENTE)

CASSIO HENRIQUE DA MATA OLIVEIRA (REQUERENTE)

MANOEL MESSIAS FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS OAB - MT14517-O 

(ADVOGADO(A))

 

. Autos nº 1001758-75.2018.8.11.0004 Após compulsar detidamente os 

autos, entendo ser necessária audiência de instrução e julgamento, pois a 

lide prende-se a questões fáticas não demonstráveis pela via documental 

e que estão a exigir dilação probatória. Assim, não se faz possível o 

julgamento antecipado da lide. Posto isto, sugestiono seja convertido o 

presente julgado, em diligência, para: Designar audiência de instrução e 

julgamento para a data de 30 de Março de 2020 – as 14:00h (Horário de 
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Mato Grosso). Intimem-se as partes, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas, bem como, que caso queiram que essas sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT Assinado Digitalmente ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-14.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VIEIRA SUDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT0014184A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000212-14.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LEONARDO 

VIEIRA SUDRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGENOR RODRIGUES 

DE OLIVEIRA NETO POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 20/03/2020 Hora: 12:40 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002083-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DJELSON MOREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 04/02/2019 Hora: 12:20/MT (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-96.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBIA ROCHA BARBOSA RELVAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000213-96.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:GLAUBIA 

ROCHA BARBOSA RELVAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO 

AMORIM DE ARRUDA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 20/03/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-81.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA MARIA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000214-81.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ELIANA MARIA 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 20/03/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-66.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NOELE AMORIM VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000215-66.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:NOELE AMORIM 

VILELA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO AMORIM DE ARRUDA 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 20/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE MARCELO DOS SANTOS QUEIROZ OAB - MT22580/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R M CONSTRUCOES ELETRICAS TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 03/06/2019 Hora: 17:00 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-51.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALI AMORIM VILELA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000216-51.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MAGALI AMORIM 

VILELA DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO AMORIM 

DE ARRUDA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 20/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002615-87.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT BRUCE TAYLOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA PATRICIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0022630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR TRAN SOLUÇOES EM TRANSITO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002615-87.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:ROBERT BRUCE 

TAYLOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA PATRICIA 

FERREIRA DE SOUZA POLO PASSIVO: BR TRAN SOLUÇOES EM 

TRANSITO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 14/02/2020 

Hora: 15:30 (Horario de Cuiaba), no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 

1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001753-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS VIEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

JACIRA ROCHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

NELCY AMBROSIO DA SILVA (REQUERENTE)

ALINE BATISTA PEREIRA (REQUERENTE)

STELA MARES DE SOUSA (REQUERENTE)

MAIZA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

BIANKA CARVALHO GOMES (REQUERENTE)

LILIANE CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CRISTIANY TOGOJEBADO DE MATOS (REQUERENTE)

CRISTIANE DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

LORANA DO CARMO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURIVAL RIBEIRO FILHO OAB - MT5073-O (ADVOGADO(A))

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS OAB - MT14517-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE OAB - MT6272/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

. Autos nº 1001753-53.2018.8.11.0004 Após compulsar detidamente os 

autos, entendo ser necessária audiência de instrução e julgamento, pois a 

lide prende-se a questões fáticas não demonstráveis pela via documental 

e que estão a exigir dilação probatória. Assim, não se faz possível o 

julgamento antecipado da lide. Posto isto, sugestiono seja convertido o 

presente julgado, em diligência, para: Designar audiência de instrução e 

julgamento para a data de 30 de Março de 2020 – as 16:00h (Horário de 

Mato Grosso). Intimem-se as partes, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas, bem como, que caso queiram que essas sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT Assinado Digitalmente ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011103-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES OAB - MT20056/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO(A))

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSITIVO INFORMÁTICA S/A (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação em relação à parte 

requerida Positivo Informática S/A, designada para o dia 22/01/2019, às 

18h (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - MT, sob pena de 

revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011103-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES OAB - MT20056/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO(A))

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSITIVO INFORMÁTICA S/A (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação em relação à parte 

requerida Positivo Informática S/A, designada para o dia 22/01/2019, às 

18h (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - MT, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001981-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RAIONE OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO COSTA DA SILVA OAB - MT24336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001981-62.2017.8.11.0004 Após compulsar detidamente os 

autos, entendo ser necessária audiência de instrução e julgamento, pois a 

lide prende-se a questões fáticas não demonstráveis pela via documental 

e que estão a exigir dilação probatória. Assim, não se faz possível o 

julgamento antecipado da lide. Posto isto, sugestiono seja convertido o 

presente julgado, em diligência, para: Designar audiência de instrução e 

julgamento para a data de 13 de Abril de 2020 – as 13:00h (Horário de 

Mato Grosso). Intimem-se as partes, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas, bem como, que caso queiram que essas sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT Assinado Digitalmente ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-36.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA BEZERRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOICY SOARES BORGES OAB - MT24924/O (ADVOGADO(A))

RICARDO TIBERIO OAB - MT12498-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000217-36.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:REGINA 

BEZERRA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO TIBERIO, 

JOICY SOARES BORGES POLO PASSIVO: BANCO CETELEM S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 20/03/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002795-06.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADNILSON DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Intimação da Parte Autora/Polo Ativo, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para dar prosseguimento ao feito, se manifestando 

quanto ao AR (aviso de recebimento) juntado no ID nº 28712657, 

informando o novo endereço do polo passivo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002616-72.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002616-72.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:ALVARO 

AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ERIN LEONEL VILELA POLO PASSIVO: ELECTROLUX DO 

BRASIL S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 

20/03/2020 Hora: 14:40 (Horario de Cuiaba), no endereço: RUA 

FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - 

MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-21.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MORAIS FREITAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000218-21.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LUZIA MOREIRA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PRISCILA TAUIL 

ADOLFO POLO PASSIVO: RENATO MORAIS FREITAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 20/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-35.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA PACHECO GEHM (REQUERENTE)

MICHAEL FERREIRA SOUZA GEHM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO(A))

FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM OAB - MT26201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. ROCHA BEVILACQUA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA SCHMITT SCHEMBERG OAB - MT25336/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 22/05/2019 Hora: 12:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-35.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA PACHECO GEHM (REQUERENTE)

MICHAEL FERREIRA SOUZA GEHM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO(A))

FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM OAB - MT26201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. ROCHA BEVILACQUA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA SCHMITT SCHEMBERG OAB - MT25336/O (ADVOGADO(A))

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Autos nº 

1000672-35.2019.8.11.0004 Vistos, etc. Em análise detalhada do 

processo, verifica-se que a lide versa sobre questões fáticas não 

demonstradas por via documental, o que exige a dilação probatória, de 

modo que SUGIRO a conversão do processo em diligência, para 

designação de audiência de instrução. Dessa forma, designo audiência de 

instrução na data de 04.05.2020 às 14h (Horário de Cuiabá/MT). INTIME-SE 

as partes para que procedam, caso queiram, o arrolamento prévio de rol 

de testemunhas, atendendo exigência e requisitos do art. 34 da Lei 

9.099/95, e observado a regra do art. 455 e seus parágrafos do Código de 

Processo Civil. DETERMINO à secretaria que proceda a designação no 

sistema (PJE) e a intimação das partes. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012130-32.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAU ALVES NOGUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO OAB - MT0019233A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da Parte Autora/Polo Ativo, por meio de seu(sua) advogado(a), 

para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer a Secretaria da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, para retirar a 

Certidão de Dívida expedida.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo
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 Cod. Proc.: 240468 Nr: 16661-06.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renilse Borges Lima Villas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 . 3. DISPOSITIVODiante do exposto, SUGIRO nos termos do art. 487, II do 

CPC a PRESCRIÇÃO quanto as verbas anteriores ao quinquênio de 

ingresso da inicial, e nos termos do art. 487, I do CPC a IMPROCEDÊNCIA 

do pedido formulado pela parte autora, ambos com resolução de 

mérito.Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009.Após trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.Barra do Garças/MT, 

______ de janeiro de 2020.Laura Ávila VasconcelosJuíza Leiga 

Vistos.Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos.Intime-se. Cumpra-se.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254541 Nr: 9302-68.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Ramos de Oliveira, Daniela Sousa de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josias Alves Vitor Trindade 

- OAB:MT 16.506

 CERTIFICO que procedo a intimação dos autores do fato DANIELA SOUSA 

DE OLIVEIRA e ODILON RAMOS DE OLIVEIRA, na pessoa de seu 

advogado JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE OAB-MT 16.506, para que 

compareça a audiência preliminar designada para o dia 12/03/2020, às 

15h45min (horário de Cuiabá-MT). Eu, ______ Marcenilda da Silva Faria, 

estagiária, quem digito e assino.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 270926 Nr: 1607-29.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Higor Ramalho de Souza, Herik Ramalho de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samir Mahmud Castro Wadi 

- OAB:19.003

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE NATUREZA MISTA

Código: 270926

Vistos, etc.

1. Dispensado relatório consoante possibilidade consagrada na literalidade 

do §3º, art. 81 da Lei nº 9.099/1995.

2. Aprioristicamente, quanto ao crime de resistência, supostamente 

praticado por Higor Ramalho de Souza e Herik Ramalho de Souza, 

DESIGNE-SE audiência preliminar conforme a disponibilidade em pauta, 

porquanto percorre as balizas tracejadas pelos princípios norteadores 

ínsitos no art. 2º, da Lei 9.099/1995.

3. D’outro flanco, versejando quanto ao crime de desacato, impende 

relevar que a legitimidade da ação penal está diretamente vinculada à 

supressão das balizas axiológicas do Direito Penal. Dessarte, o imenso 

custo do processo e as diversas penas processuais que ele contém 

devem estar com espeque no seu caráter fragmentário, que enseja a 

preeminente justa causa como premissa da ação penal.

4. Nessa exegese, a justa causa concerne em um garantia contra o uso 

abusivo do direito de acusar e se configura pela notável existência de 

indícios razoáveis de autoria e materialidade. Faz-se de bom alvitre notar 

que esse crivo deve recair aos concretos elementos probatórios 

apresentados, sendo que, malgrado em cognição perfunctória, a 

inexistência de um lastro probante mínimo obsta a proposta persecutio 

criminis estatal.

5. Haure-se nos autos que as apurações sobre os pretensos delitos em 

voga não galgaram sequer a probabilidade mínima que exige em uma justa 

causa penal, sendo salutar evitar um dispêndio estatal e, 

consequentemente, um ônus processual demasiado a um questionável 

autor dos fatos.

6. À guisa que inexiste uma “lide” penal deflagrada nos autos, visto que 

nem ao menos uma relação processual foi constituída, não há se falar em 

extinção de punibilidade ou, em um melhor juízo, rejeição da pretensão 

acusatória, tendo em vista que o próprio titular da ação penal, douto 

parquet, não só deixou de exercer seu ius agendi, quanto pugnou pelo 

arquivamento dos autos em tela.

7. Isto posto, por absoluta ausência de provas no caderno investigativo 

em discussão e com esteio na inteligência inferida do art. 386, incisos II c/c 

o IV, do Diploma Processual Penal jungido ao art. 92, da Lei 9.099/1995, 

DEFIRO a cota ministerial encartada aos autos, DETERMINANDO desde já o 

seu ARQUIVAMENTO, devendo a secretaria do juizado proceder às 

baixas e anotações necessárias, o que somente poderá ocorrer após o 

trânsito em julgado desta decisão, inclusive no que toca ao arquivamento 

em si, observando-se o disposto no art. 18 do CPP.

8. Lado outro, a respeito da apuração do crime de dano, é sabido que para 

iniciar-se uma ação penal privada é imprescindível que ocorra o 

ajuizamento da queixa-crime no período 06 (seis) meses a contar da data 

em que o legitimado tomou conhecimento da pessoa do suposto autor do 

fato. Ocorre que, o delito em voga foi praticado em 08.11.2017 e até o 

presente momento não foi ofertada a inicial acusatória, resultando na 

consequente decadência do fato típico em apreço.

9. Isto posto e observando o art. 38 do Código de Processo Penal aliado 

ao art. 92 da Lei 9.099/1995, DECLARO, extinta a punibilidade dos fatos 

sub judice com fulcro na inteligência extraída do art. 107, inciso IV, do 

Código Penal, não implicando este decisum em obstáculo à propositura de 

eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do 

CPP).

 10. A outro giro, no que toca suposta prática do delito de lesão corporal e 

ameaça praticados, respectivamente, por Higor Ramalho de Souza contra 

Ramon Fonseca Carvalho; e pelos supostos autores do fato Herik Ramalho 

de Souza e Higor Ramalho de Sousa contra Sileimann de Sousa Campus 

Júnior, Ronan de Sousa Toledo e Tiago Rodrigues Alves, suas apurações 

são condicionadas à representação dos ofendidos no prazo decadencial 

de 06 (seis) meses. Registre-se que o fato ocorreu em 08.11.2017 e até o 

presente momento a vítima não exerceu o seu direito à representação.

11. Desta feita, em fiel cumprimento ao art. 38 do Código de Processo 

Penal conjugado ao art. 92 da Lei 9.099/1995, DECLARO, extinta a 

punibilidade dos fatos sub judice com fulcro na inteligência extraída do art. 

107, inciso IV, do Código Penal, não implicando este decisum em obstáculo 

à propositura de eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço 

(art. 67, II, do CPP).

 12. Expeça-se o necessário.

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

Barra do Garças-MT, 03 de setembro de 2019

FERNANDO DA FONSÊCA MELO

Juiz Titular

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 270926 Nr: 1607-29.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Higor Ramalho de Souza, Herik Ramalho de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samir Mahmud Castro Wadi 

- OAB:19.003

 DELIBERAÇÕES

“Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação penal celebrada entre Ministério Público e o 

autor do fato, Herik Ramalho de Souza, nos termos do artigo 22, parágrafo 

único da lei 9.099 de 26 de setembro de 1995 e, por corolário, com fulcro 

no artigo 76 parágrafo 4º da mesma lei. Fica a parte condicionada que, em 

caso de descumprimento integral/parcial ensejará no prosseguimento do 

feito, conforme Súmula Vinculante 35. Sem custas. Ciente. Presentes 
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intimados. Publicada em audiência. Registre-se. Arquiva-se. Cumpra-se”.

Fernando da Fonseca Melo

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001734-13.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BRAGA DOS REIS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE DE CARVALHO HECHERT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da petição de ID nº 27480672, DETERMINO seja intimada a parte 

autora para, em 10 (dez) dias, informar se houve o fornecimento do 

medicamento conforme informado pelo requerido. 2. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-78.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA JOSE DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DOS SANTOS FERNANDES OAB - MT22838/O (ADVOGADO(A))

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ OAB - MT26488/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS DE ALMEIDA VIEIRA OAB - SP358551 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001396-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE BATISTA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001067-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MENDES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E 

VIDEO GAMES LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO OAB - SP146791-O 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT16405-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001061-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA C. DE MOURA FARIAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAS DA SILVA & LUCAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da certidão negativa de ID nº 16343619, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o endereço da parte 

executada, sob pena de extinção da ação. 2- Expeça-se o necessário. 3- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-82.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAKECHI IUASSE OAB - MT0006113S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Novo Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a 

medida vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os 

elementos delineados no comentado artigo, destarte, iniciando-se a busca 

dos requisitos. No que tange à probabilidade do direito, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente 

não seria crível exigir da autora prova, notadamente por se tratar de 

relação consumerista. Sobreleva notar que, nas relações de consumo, o 

princípio constitucional da ampla proteção ao consumidor é incidente, 

razão pela qual, o CDC estabelece que a dúvida ou a obscuridade devem 

ser solucionadas em favor do consumidor e que o consumidor tem 

facilitado o acesso à Justiça (não se trata de acesso ao Judiciário, mas 

sim de acesso à Justiça). No que tange o requisito do perigo de dano, este 

emerge circunstanciadamente ao considerar-se os elementos existentes 

nos autos, possibilitando a constatação cabal da necessidade do 

procedimento cirúrgico prescrito pelo médico, que claramente o faz na 

finalidade de buscar preservar a vida do autor, e a recusa por parte da 

requerida causa ainda mais transtornos de ordem pessoal, material e 

moral a este. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a 

extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a reclamante 

acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos ante a negativa da requerida em 

fornecer os serviços necessários, que nesta conjectura criará mais 

embaraços, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 

física àquela. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, 

em tese, pelo direito já lesado do Requerente por conta da conduta da Ré, 

consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011). 5. Embargos de divergência a que se dá provimento?. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 
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JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: “RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. Recurso 

especial conhecido e improvido? (REsp 1125621/MG - RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300 do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

ANTECIPADA vindicada devendo a requerida oferecer o procedimento 

cirúrgico completo e necessário ao atendimento de saúde do promovente, 

qual seja, a intervenção cirúrgica para tratamento da aneurisma de aorta 

abdominal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), por cada dia de atraso. 8- Tendo a 

audiência de tentativa de conciliação já sido aprazada , proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 13- Expeça-se o 

necessário. 14- Cumpra-se com URGÊNCIA.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-53.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise da certidão negativa de ID nº 23809994, denota-se a 

desnecessidade de conhecimento técnico para ingressar na casa do 

requerente e contar até o nº 09 (nove) para saber quantos aparelhos 

televisivos há na residência, bem como, ligá-los e verificar se cada um tem 

acesso à SKY. 2. Sendo assim, DETERMINO que o Oficial de Justiça 

retorne à residência do autor e faça a contagem dos aparelhos 

televisivos, bem como, certifique se cada um deles possui acesso à SKY, 

além de informar em quais locais se encontram os demais pontos, caso 

não estejam na casa do autor, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Expeça-se o 

necessário. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000181-91.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VALADARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. A. J. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas online colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002360-32.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA ORLANDA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS OAB - MT27150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME HENRIQUE ALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos 

autos os títulos executivos relativos ao feito, nos termos dos arts. 798 e 

801 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Intime-se. 3. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002026-95.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001912-59.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA PRISCILA SOUSA FRANCO (REQUERENTE)

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

LA LENHA FORNERIA COCINARE RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1 - Defiro o pleito de ID nº 24926954. Promova-se a exclusão da ré “La 

Lenha Forneria Cocinare Restaurante e Pizzaria Ltda” do polo passivo da 

demanda, vez que ainda não foi citada. Ademais, da análise da mesma 

petição, na qual se requer a expedição de mandado para citar a parte ré 

“Booking.com” no novo endereço indicado, DETERMINO à Secretaria do 

Juizado Especial Cível que agende novamente audiência de tentativa de 

conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 2- Proceda 

à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SOUZA CARVALHO SAGGIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES RIFERTIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO GUSTAVO MENDONCA MACHADO OAB - GO42340 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-52.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 
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hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000180-09.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CONDE E SOBRINHO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRYELE FERREIRA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos 

autos o demonstrativo atualizado do débito, nos termos dos arts. 798 e 

801 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Intime-se. 3. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000856-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCO DANE SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da petição de ID nº 28542386, foi retirada a restrição judicial do 

veículo relativo ao feito em tela, conforme comprovante anexo. 2. Nada 

mais sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, retornem os autos ao 

arquivo. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000197-45.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA OLIVEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA RODRIGUES DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002866-08.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA SOARES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAGUAIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos, nota-se que embora o pedido da parte autora seja 

juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em análise 

de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa garantidos aos requeridos, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária, eis porque, INDEFIRO o pedido do promovente de 

tutela antecipada. 3- Verificando que a demanda não reclama a realização 

da audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos 

Juizados da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009, em atenção ao enunciado 01 que a critério do juiz, poderá 

ser dispensada a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar 

apresentar defesa. 4- DETERMINO a citação do requerido para 

apresentação da defesa no prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a 

conclusão dos autos para sentença após o transcurso do referido lapso 

temporal, com ou sem a peça de redarguição, observando o disposto no 

artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo 

Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do 

mesmo diploma. 5- Expeça-se o necessário. 6- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

SANDRA FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0016653A (ADVOGADO(A))

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento 
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parcial da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer 

a transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 28339697. 3. Intime-se a parte 

executada em relação a liquidação do valor remanescente no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de 10%, após retornem conclusos os 

autos. 4. Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010752-17.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMARA ALVES DE SOUZA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE OAB - MT0014719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ VIEIRA BOHRER (REQUERIDO)

WARLEN V LOPES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da certidão negativa de ID nº 21444935, DETERMINO seja 

intimada a parte autora para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se dando 

prosseguimento ao feito e para regularizar o polo passivo ante a notícia do 

falecimento do executado Pedro Luiz Vieira Bohrer, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo. 2. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000927-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDES UEMURA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA SALES DE SOUSA LOURENCO (EXECUTADO)

BIANCA SALES RODRIGUES BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Ocorreu o pagamento parcial da dívida, razão pela qual advogado(a) a 

parte autora requer a transferência do numerário para conta bancária por 

ela indicada. 2. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada no ID nº 

28580965. 3. Após, aguarde-se o pagamento das demais parcelas. 4. 

Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000069-25.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO GUIMARAES PANIAGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento do acordo homologado por sentença 

por parte da requerida, bem como os pedidos confeccionados pela parte 

autora, DETERMINO, em observância ao disposto no art. 52, caput, e 

incisos IV e V da Lei n.º 9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do 

CPC, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo 

códex, ou seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento do débito, sob 

pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2. Ultrapassado o prazo acima e não tendo ocorrido o 

cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora por meio das 

ferramentas eletrônicas. 3. Ademais, no mesmo prazo, deve cumprir a 

obrigação de fazer estipulada no item II do acordo homologado, sob pena 

de multa diária na razão de R$ 100,00 (cem reais), podendo embargar a 

presente execução no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em 

que ocorrer a efetiva intimação (inteligência do art. 915, caput, c/c artigo 

231, § 3º, ambos do CPC). 4. No ato da intimação a parte deverá ser 

devidamente identificada e informada que no caso de eventual 

descumprimento, poderá responder pela prática do crime de 

desobediência, além de penalização por litigância de má-fé, nos termos do 

§ 3º do referido artigo 536 do CPC. 5. Expeça-se o necessário. 6. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001661-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DIAS OLIVEIRA SOBREIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR OAB - MG64862 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 
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ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002867-90.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a 

medida vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os 

elementos delineados no comentado artigo, destarte, iniciando-se a busca 

dos requisitos. No que tange à probabilidade do direito, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente 

não seria crível exigir da autora prova, notadamente por se tratar de 

relação consumerista. No que tange ao requisito do perigo de dano, este 

emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que, conforme brada a 

parte autora, vem sofrendo cobranças abusivas, sem apresentação de 

perícia técnica comprovando irregularidades na UC registrada em seu 

nome, o que vem lhe causando prejuízos de ordem financeira.O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a parte autora acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, vez que pode ter sua energia suspensa, cabendo 

destacar que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar 

segundo dito alhures, prejuízos de ordem moral e financeira àquela. No 

que se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo 

direito já lesado da Requerente por conta da conduta da Ré, consoante 

explanação na vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de 

fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento”. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 
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julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp 1125621/MG 

- RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - 

Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente 

quando da prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do 

CDC, notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto, e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

ANTECIPADA vindicada, no que toca ao pedido da parte requerente para 

que a demandada abstenha-se de suspender o fornecimento de energia 

elétrica da UC 6/2782683-3, referente às dívidas espelhadas na presente 

rusga (Meses de novembro e dezembro de 2019), sob pena de multa 

diária de R$-300,00 (trezentos reais), no caso de descumprimento da 

determinação judicial. 8- Determino que a secretaria apraze audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 13- Expeça-se o 

necessário. 14- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011322-61.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON MOREIRA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WMARLEY LOPES FRANCO OAB - MT0003353A (ADVOGADO(A))

LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO OAB - MT17928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON CLEBER DO CARMO GOUVEA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em análise aos autos, verifico que, por lapso, ocorreu erro na decisão 

de ID nº 26024465, no que tange ao seu conteúdo, visto ser alienígena ao 

feito em tela, eis porque, chamo o feito à ordem para promover a sua 

retificação, passando a mesma a ter a seguinte redação: “Vistos, etc. 2. 

Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 3. Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 4. Expeça-se o 

necessário.” 5- Intime-se. 6- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000178-39.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CONDE E SOBRINHO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR MELO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos 

autos o demonstrativo atualizado do débito, nos termos dos arts. 798 e 

801 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Intime-se. 3. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 4. 

Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JERSON MENDES DE CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/01/2019 13:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002357-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. S. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO LIMA LEDESMA OAB - MT13466-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. A. A. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C Á C E R E S  -  F A M I L I A  E  S U C E S S Õ E S  P r o c e s s o : 

1002357-08.2018.8.11.0006. AUTOR(A): ANDRE LUIZ SANTOS ORMOND 

REU: JOSIANE DE ARAUJO ALVES MACEDO Sentença – Desistência 

Vistos. 1. ANDRÉ LUIZ SANTOS ORMOND promove ação revisional de 

alimentos cc. pedido de tutela de urgência, em face de THIAGO VINÍCIUS 

MACEDO ORMOND, representado por sua genitora JOSIANE DE ARAÚJO 

ALVES MACEDO, todos qualificados nos autos. 2. O feito tramitou 

regularmente, entrementes, derradeiramente a parte requerente requereu 

a DESISTÊNCIA da ação, aduzindo que o provimento judicial não mais lhe é 
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útil e/ou necessário. 3. Desnecessária a intimação da parte requerida uma 

vez que não houve a citação da mesma. É o relato do necessário. 

Fundamento e Decido. 4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional, via de regra, é acessória, secundária e instrumental, 

imprescindindo de livre e prévia provocação da parte interessada (art. 2º, 

CPC/2015), dessarte, não mais sendo útil, adequada e necessária a 

atuação do Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o feito sem 

mergulhar no mérito da causa. 5. Pelo exposto, forte na disposição do 

inciso VIII do artigo 485 do CPC/2015, HOMOLOGO a desistência e JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, condenando a parte 

desistente ao pagamento de custas e despesas processuais ut § 2º do 

artigo 82 do CPC/2015. 6. Após, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 

7. Publique-se. Intimem-se. 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 194015 Nr: 10768-62.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:MT-8973/B, RENATA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO - 

OAB:60.332/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS 

- OAB:2684

 Vistos.

1. O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

2. Procedam as alterações necessárias.

3. Tendo em vista o descumprimento de sentença no que tange à partilha 

de bens oriundas do divórcio das partes, INTIME-SE o executado Tomaz 

de Aquino Lica para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o integral 

pagamento do débito, sob pena de incidência de multa no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o valor do mesmo, nos termos do artigo 523, 

§1º, do Código de Processo Civil.

4. Se decorrido o prazo acima sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

10% (dez por cento).

5. Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa incidirá sobre 

o restante do débito, consoante dispõe o §2º, do citado artigo.

6. Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora dos 

bens indicados pela exequente, em havendo (art. 523, §3º, CPC).

7. Com a constrição, INTIME-SE o devedor para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo legal.

8. Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142822 Nr: 665-98.2012.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE APARECIDA ALMEIDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÊLICA CORRÊA 

PRIMO - OAB:13.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO FRANCISCO DE 

SOUZA - OAB:19474/MT

 Certifico que intimo o advogado RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191684 Nr: 9347-37.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPSC, CGLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO SOUZA FAUSTINO - 

OAB:22867/O

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação do mandado de 

prisão, formulado pelo executado às fls. 91/97.Dê-se vista dos autos a 

Defensoria Pública para que se manifeste acerca do petitório de fls. 91/97 

e requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.Outrossim, 

intime-se o advogado do requerido para que aponha a assinatura na 

petição de fls. 89, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

desentranhamento.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58455 Nr: 4824-94.2006.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDOP, LDOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - OAB:15734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 Vistos etc.

Em análise aos autos de código 190622, verifico que fora julgado 

procedente o pedido do executado para exonera-lo da obrigação de 

prestar alimentos à exequente.

 Deste modo, em conformidade com a Súmula 621 do STJ, “os efeitos da 

sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento 

retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade”.

Diante o exposto, intime-se a autora, via advogado constituído, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento dos autos.

 Decorrido o prazo, devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

Após, à conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76821 Nr: 3535-58.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GOMES RIBEIRO - OAB:2220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado LUIZ GOMES RIBEIRO do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cicnco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007329-84.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE CASTELLA TONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 22 de abril de 2020 às 13:30hs, que será realizada 

no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 
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Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 31 de janeiro de 2020. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102613 Nr: 7710-27.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A, TIAGO KLEIN DIAS - OAB:17559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 João Victor O. da C. e Faria

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132084 Nr: 801-32.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR ALVES CACHIADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT, KYMBERLI LUAINE LUZ - OAB:25.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 INTIMAÇÃO – PARTE INTERESSADA

PROCESSO ESTÁ EM CARTÓRIO DISPONÍVEL PARA CARGA/VISTA

 Impulsiono os autos com a finalidade de informar a parte interessada, na 

pessoa de seu Advogado, que conforme petição retro (fls. 133) o feito foi 

desarquivado e encontra-se disponível em cartório para vista/carga da 

parte.

 Outrossim cumpre informar a parte interessada que caso nada seja 

requerido, no prazo de 15 dias, o processo será remetido/devolvido ao 

arquivo.

 João Victor O. da C. e Faria

Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 100650 Nr: 5743-44.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALOÍSIO COELHO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Autos do Processo de Código nº. 100650

SENTENÇA EXTINÇÃO

Vistos.

1. A parte fora intimada em diversas ocasiões para promover o andamento 

do feito (Fls. 113, 115, 120/120-verso), contudo, permaneceu inerte.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

2. De acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, o juiz 

não resolverá o mérito quando: “por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

3. No presente caso, este Juízo intimou a parte autora por diversas vezes 

para promover o prosseguimento da demanda. Contudo, a parte autora, 

não obedeceu ao chamado do Juízo, quedando-se inerte.

 4. Pelo exposto, visto que a parte autora há mais de um ano não promove 

as diligêcnia úteis que lhe competem para promover o deslinde do feito, 

tenho que sua inércia configura o abandono da causa.

5. Ante ao exposto JULGO EXTINTO ESTE FEITO, sem julgamento de 

mérito, com fundamento no que dispõe o art. 485, III do CPC.

6. Consequentemente, CONDENO a requerente ao pagamento das custas 

processuais remanescentes.

7. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas 

necessárias.

8. Publique-se, intime-se.

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

Cáceres/MT, 28 de janeiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 26179 Nr: 1975-57.2003.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAYME VITTORAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 26179

Vistos.

1. Em atenção ao manifesto da parte requerente à fl. 223/223-verso, 

EXPEÇA-SE novamente carta precatória ao Juízo da Comarca de Rio 

Branco/MT, com nossas sinceras homenagens, nos termos do despacho 

exarado à fl. 188.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Cáceres/MT, 28 de janeiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 198219 Nr: 2393-38.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA ELISABETE ERBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALICIO XAVIER DE AQUINO, ALEXANDRE 

SHIRAISHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA 

FARIA - OAB:327.885/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS VAMPRE DA SILVA - 

OAB:236387 OAB/SP

 Autos do Processo de Código nº 198219

Vistos.

1. REITERE-SE o ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações requisitadas no 

despacho de fl. 124, sob pena de incorrer em desobediência.

2. Com a resposta, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar o que entender pertinente.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Cáceres/MT, 28 de janeiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 88311 Nr: 3805-48.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOB CORRÊA & CORRÊA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 85 de 1001



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUÉRIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO - OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 Autos do Processo de Código nº 88311

Vistos.

1. INTIME-SE pessoalmente a parte Autora para promover o devido 

andamento ao processo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

2. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS.

 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.

 Cáceres/MT, 28 de janeiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 162066 Nr: 9867-65.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL-PREV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINER GONÇALVES DE SÁ, MARIA DENISE 

AMARAL DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO LÔBO GUIMARÃES - 

OAB:14.517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA - 

OAB:12409, VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 Autos do Processo de Código nº 162066

Vistos.

1. Em análise detida ao feito, verifico que há nos autos de embargos à 

execução (N.º 441-58.2015.811.0006 - Cód. 176970), recurso pendente 

de julgamento pelo Juízo ad quem.

 2. Assim, entendo que o prosseguimento da presente execução 

dependerá do julgamento do recurso dos referidos autos de embargos à 

execução.

3. Ante ao exposto, SUSPENDO o curso processual da presente demanda, 

até o deslinde da causa discutida nos autos de código 176970, conforme 

disposto no art. 313,V, “a”, do CPC/2015.

4. Com o retorno dos embargos à execução, PROMOVA-SE o seu 

apensamento a estes autos.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Cáceres/MT, 28 de janeiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 163825 Nr: 1067-14.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDES FELIX DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - 

OAB:3556, FLAVIO JACÓ CHEKERDEMIAN JUNIOR - OAB:16956, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A, LUIZ AUGUSTO 

ARRUDA CUSTODIO - OAB:11997/O, MICHELLE DE ALMEIDA LIMA - 

OAB:24173/O, MIGUEL SEBA NETO - OAB:OAB/MS 21.254, PAULO 

VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:2723 e 14250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA 

OURIVES - OAB:13634/MT, THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA 

BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Autos do Processo de Código nº 163825

Vistos.

1. Apresentada conta bancária para levantamento dos valores 

(fl.171/171-verso), DEFIRO a expedição do competente alvará para 

levantamento das quantias já penhoradas da conta salário do Executado.

2. Após, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, informe se há débito remanescente e, se for o caso, apresente 

planilha atualizada do débito.

 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.

 Cáceres/MT, 28 de janeiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 179397 Nr: 1871-45.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR PASSIANISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ PALMIRO DA SILVA, 

ESPOLIO DE DALVA PINTO DA SILVA, LUIZ CÉSAR PALMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:OAB/MT 18.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 179397

Vistos.

1. Conforme certidão negativa juntada à fl. 104, não houve êxito em 

efetuar a citação da parte Requerida.

2. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente endereço atualizado da parte requerida para 

nova tentativa de citação.

 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.

 Cáceres/MT, 28 de janeiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 176299 Nr: 10874-58.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFG&CLM, VFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171, NUANE CAROLINE RODRIGUES - OAB:19106/0MT, TIAGO 

KLEIN DIAS - OAB:17559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 176299.

Sentença de Extinção.

Vistos.

1. ITAÚ UNIBANCO S.A promove AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL em desfavor de VAGNER FERREIRA E GONÇALVES & 

CIA LTDA ME e VAGNER FERREIRA GONÇALVES, todos qualificados nos 

autos.

2. Após infrutíferas tentativas de citação e constrição patrimonial da parte 

executada, o exequente à fl.147 manifestou desistência da demanda, 

pugnando pela sua extinção.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida uma vez que não houve 

sua citação.

 É o relato do necessário.

 Fundamento e DECIDO.

5. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais 

sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, 

imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa.

6. Pelo exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 485 do CPC, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, CONDENANDO 

a parte desistente ao pagamento de custas e despesas processuais 

remanescentes, se houverem, conforme artigo 90 do CPC/2015.

7. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com 

as anotações e baixas ínsitas na CNGC.

8. Publique-se. Intimem-se.

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

Cáceres/MT, 28 de janeiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 134243 Nr: 3239-31.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ LEITE DE MORAES JUNIOR, MARIA DA PENHA 

FORNANCIARI ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA PENHA FORNANCIARI ANTUNES, 

LUIZ LEITE DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164/MT, 

MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA - OAB:18834/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164/MT, 

MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA - OAB:18834

 (...)5. Ante ao exposto, CONCEDO ao patrono do exequente o prazo de 

15 (quinze) dias para comprovar que o mesmo está ciente do valor a ser 

destacado e que não antecipou, total ou parcialmente, o pagamento dos 

honorários contratuais, mediante apresentação de declaração recente e 

com firma reconhecida, ou comparecimento pessoal desta a este Juízo 

para prestar declaração a ser reduzida a termo.6. Ainda, quanto à 

manifestação do exequente, informando o desejo de revogar os poderes 

outorgados a sua advogada, INTIMO o exequente para, se assim entender, 

constituir novo advogado no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

111 do CPC/2015. 7. Por oportuno, EXPEÇA-SE o alvará em favor da parte 

executada conforme já determinado, levando-se em consideração os 

dados bancários apresentados à fl. 489.8. Por fim, em atenção à 

manifestação de fl. 488, INDEFIRO por ora a busca de bens junto aos 

sistemas RENAJUD/INFOJUD/ANOREG, por outro lado, DETERMINO a 

expedição do competente mandado para penhora de bens necessários 

para garantia da obrigação conforme já determinado na decisão de fls. 

477/479-verso.9. INTIME-SE.10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário.Cáceres/MT, 30 de janeiro de 2020.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 51726 Nr: 1045-34.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLO FREITAS POLEGATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FIGUEIRA JUNIOR - OAB:11.988

 (...)18. Forte em tais argumentos, não há outro caminho além da extinção 

da presente ação de execução.DISPOSITIVO19. Ante ao exposto, 

ACOLHO a objeção de pré-executividade apresentada pelo executado e 

DECLARO a prescrição intercorrente da presente execução com base no 

artigo 206, §5º do Código Civil.20. Por consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos dos artigos 924, inciso V, 

925 e 487, inciso II, todos do Código de Processo Civil.21. CONDENO a 

parte demandante ao pagamento das despesas, custas e de honorários 

advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.22. Com o trânsito em 

julgado, procedidas às baixas e anotações necessárias ínsitas na CNGC, 

ARQUIVEM-SE os autos. 23. PUBLIQUE-SE, INTIMEM-SE, e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Cáceres/MT, 28 de janeiro de 

2020.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 69900 Nr: 7339-68.2007.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ALVES DA ROCHA, LAZARA RODRIGUES 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VITTORAZZI, MIGUEL VITTORAZZI, 

JOSÉ VITTORAZZI, TEREZINHA DE SOUZA VITTORAZZI, MARIA DA 

PENHA, JOÃO VITTORAZZI, PAULO VITTORAZZI, DANIEL VITTORAZZI, 

LUIZ VITTORAZZI, JAIME VITTORAZZI, VITOR VITTORAZZI, IGNES 

VITTORAZZI CORREA RIOS, RITA VITTORAZZI MANEIA, ELEUTÉRIO 

VITTORAZZI, JUVENAL DELLAPARTE VITTORAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888, JOICE PINTO 

PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos do Processo Código n. 69900

Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe o motivo pelo qual se deu a penhora registrada na matrícula do 

imóvel, apresentando inclusive a cópia da matrícula atualizada e o 

processo judicial do qual se originou.

 2. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e retorne CONCLUSO.

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

Cáceres/MT, 27 de janeiro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 228890 Nr: 436-31.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S3 COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO VITORAZZI LTDA - ME, LUIZ 

CARLOS VITORAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IDÁRIO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:, IDÁRIO PEREIRA DA SILVA - OAB:21450/0, PLÍNIO SAMACLAY 

DE LIMA MORAN - OAB:OAB/MT 5.468, SUERIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 6.514

 Autos do Processo de Código nº 228890

Sentença Homologatória

Vistos.

1. Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial acostado às 

fls. 33/34, requerendo as partes, portanto, a extinção da demanda.

 É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

2. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

3. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, 

bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os 

devidos efeitos legais o acordo extrajudicial celebrado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo, e, por consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, bem como, o 

processo em apenso de n.º 66/2005 (Cód. 42330).

4. Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução 

nestes mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário.

5. Custas e honorários conforme entabulado pelas partes.

6. Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova o 

diligente gestor as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada.

7. Após, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

8. TRASLADE-SE cópia da presente sentença homologatória ao processo 

em apenso (Cód. 42300) e REMETA-O ao arquivo.

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

Cáceres/MT, 28 de janeiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101025 Nr: 6120-15.2010.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA BAÍA GRANDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA, 

VERA DENISE LEITE SERAFIM ESPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandi de Col - OAB:6381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172, PAULO CÉSAR FERREIRA DA CUNHA - OAB:6701, VINICIUS 

CASTRO CINTRA - OAB:10044

 INTIMAÇÃO – PARTES

 MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar a partes, na pessoa de seus 

Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 dias, manifestem com 

relação ao teor da petição juntada ao feito pela Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso (fls. 504/505 ), pleiteando o que entenderem de 

direito.

 João Victor O. da C. e Faria

Estagiário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003938-24.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODIRMA PINHEIRO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT19744-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003938-24.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA ODIRMA PINHEIRO LEITE REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. 1. Diante do pedido de desistência do autor 

em ID. 28295646, INTIME-SE a parte requerida por meio de seu advogado, 

para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do requerimento. 2. 

Em seguida, à conclusão. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013318-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX LUCHESI NEVES RAMOS (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

NICOLAS MURTINHO RAMOS OAB - MT19005/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1013318-34.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDNEI SOUZA DA SILVA REQUERIDO: ALEX LUCHESI 

NEVES RAMOS, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 

Vistos. 1. Diante da certidão retro, INTIME-SE a parte autora, via advogado 

constituído, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifeste 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, inciso III, do C.P.C. 2. Assim, decorrido o prazo sem 

manifestação e devidamente certificado, venham os autos conclusos. 3. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002221-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA BORGES ALVES (AUTOR(A))

ALOISIO COSTA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON PORFIRIO DE CAMPOS FILHO OAB - MT22799/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO DIAS MOREIRA (REU)

CLAUDIA MARIA DIAS MOREIRA (REU)

RONALDO DIAS MOREIRA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1002221-74.2019.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por ALOISIO COSTA ALVES e 

AMÉLIA BORGES ALVES em face de RONALDO DIAS MOREIRA, CLAUDIA 

MARIA DIAS MOREIRA e JOSE EDUARDO DIAS MOREIRA, todos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Intimada a parte autora para 

comprovar sua hipossuficiência (Id. 19760631), informou o pagamento das 

custas judiciais aos Ids. 2467302, 2467303, 2467304. 3. Assim, 

tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando 

preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do 

CPC/2015, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (art. 332 

do CPC), na forma do art. 334 do CPC/2015, DETERMINO a designação de 

audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma 

processual. 4. INTIME-SE a parte autora, via DJE, na pessoa de seu 

advogado, para o comparecimento na audiência de conciliação a ser 

designada (art. 334, §3º do CPC/2015). 5. EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação da parte requerida, observando-se que o ato deverá ser 

cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, na forma 

dos arts. 248 e 334, do CPC/2015. 6. A parte requerida poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência 

de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do 

CPC/2015, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme 

autoriza o art. 343 do mesmo diploma, devendo ser certificado o prazo 

destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 7. Apresentando a parte 

requerida contestação alegando fato impeditivo, modificativo, extintivo do 

direito da parte autora ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 

do CPC/2015, INTIME-SE a parte autora, via DJE, para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente réplica à contestação (arts. 350 e 351 do CPC/2015). 8. 

Ressalto que, a ausência de qualquer das partes na audiência designada, 

acarretará em multa por ato atentatório à dignidade de justiça, na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme preceitua o §8º do art. 334 do CPC/2015, exceto se, 

ambas as partes em conjunto, manifestarem o desinteresse na realização 

da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC/2015). 9. Após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtido ou não acordo, que deverá ser 

lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, CERTIFIQUE-SE e RETORNEM CONCLUSOS os autos para os fins 

do artigo 347 do CPC/2015. 10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. Cáceres/MT, 21 de janeiro de 2019. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006582-37.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA APARECIDA DE PAULA MELO (AUTOR(A))

LENIRO FRANCISCO DE MELO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARA TEIXEIRA DA SILVA (REU)

ANTONIO SANTANA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1006582-37.2019.8.11.0006. Visto. 1. Trata-se de 
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AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO DE BEM IMÓVEL ajuizada por LENIRO 

FRANCISCO DE MELO e NEUZA APARECIDA DE PAULA MELO em face de 

ANTONIO SANTANA DA SILVA e CLARA TEIXEIRA DA SILVA. 2. De início, 

presentes os elementos que evidenciam a hipossuficiência da parte 

autora, nos termos do art. 98 do CPC, DEFIRO o benefício da gratuidade de 

justiça. 3. Passo seguinte, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do CPC, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (art. 332 do CPC), na forma do art. 334 do CPC, DETERMINO a 

designação de audiência de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecerem acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do mesmo diploma processual. 4. EXPEÇA-SE carta de citação e intimação 

da requerida CLARA TEIXEIRA DA SILVA, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do CPC. 5. A parte 

requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 6. Na 

hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito da parte autora ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 7. INTIME-SE o advogado da 

parte autora, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 8. CITEM-SE pessoalmente os 

confinantes e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos, com fundamento no 

art. 246, §3º do Código de Processo Civil, para, querendo, apresentarem 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias. 9. INTIMEM-SE, por via postal, para 

manifestar eventual interesse na causa, os representantes da Fazenda 

Pública da União, do Estado e do Município, encaminhando-se a cada ente 

cópia da petição inicial e dos documentos que a instruíram. 10. Ressalto 

que, a ausência de qualquer das partes na audiência designada, 

acarretará em multa por ato atentatório à dignidade de justiça, na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme preceitua o §8º do art. 334 do CPC/2015, exceto se, 

ambas as partes em conjunto, manifestarem o desinteresse na realização 

da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 11. Após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtido ou não acordo, que deverá ser 

lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, CERTIFIQUE-SE e RETORNEM CONCLUSOS os autos para os fins 

do artigo 347 do CPC. 12. Por oportuno, considerando o pedido da parte 

requerente (Id. 27584626), EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro Civil 

da Comarca Cáceres-MT, com nossos cumprimentos, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, forneça eventual certidão de óbito existente em nome 

do requerido Antônio Santana da Silva. 13. CERTIFIQUE-SE a Escrivania 

deste Juízo quanto à eventual existência de inventário judicial em nome do 

requerido Antônio Santana da Silva. 14. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 27 de janeiro de 2020. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000137-66.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Maurinei Lemes (REQUERIDO)

Cleomar da Silva (REQUERIDO)

Outros Interessados:

NATALINO SOARES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1000137-66.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Considerando 

que o endereçamento da petição inicial indica órgão julgador distinto, 

DECLARO incompetente a Segunda Vara Cível desta Comarca para a 

apreciação do presente processo. 2. Assim, DETERMINO a redistribuição 

deste processo para a 1ª Vara Cível desta Comarca, promovendo-se as 

baixas ínsitas na CNGC. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. Cáceres/MT, 21 de janeiro de 2019. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000114-23.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARY CAMILO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1000114-23.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Inicialmente, 

presentes os elementos que evidenciam a hipossuficiência da parte 

autora, nos termos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO o benefício de 

gratuidade de justiça. 2. Passo seguinte, presentes os requisitos legais da 

petição inicial, estabelecidos no art. 319 do CPC/2015, RECEBO inicial nos 

seguintes termos: 3. Os fatos narrados na inicial, bem como os 

documentos a ela acostados permitem, nesta fase inicial, a conclusão de 

verossimilhança nas alegações expendidas, tendo em vista que se trata 

de relação consumerista, com possível lesão a parte hipossuficiente, 

restando evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora a justificar a 

concessão de antecipação de tutela liminarmente. 4. Por outro lado, 

também não vislumbro na antecipação deste provimento jurisdicional o 

perigo da irreversibilidade, razão pela qual aplico o art. 300 do CPC/2015, a 

contrario sensu. 5. Assim entendendo, DEFIRO o pedido de antecipação 

de tutela feito pela parte autora e, DETERMINO que a parte requerida 

PROCEDA com a imediata suspensão da cobrança do debito em litígio, bem 

como se ABSTENHA de inserir o nome do autor junto aos cadastros dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito e, caso tenha inserido, que PROCEDA com 

sua exclusão no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em conformidade com o 

art. 497 do CPC/2015, com incidência a partir da data da citação/ intimação 

desta decisão. 6. Dada a aparente relação de consumo, CONCEDO ao 

autor os benefícios do código consumerista, e nesse sentido, nos termos 

do art. 6°, inciso VIII do CDC, PROMOVO a inversão do ônus da prova. 

Assim sendo, no prazo para a contestação, deverá a parte requerida 

fornecer as cópias de todos os contratos celebrados com a parte autora 

que se refiram aos descontos indicados e questionados na petição inicial, 

sob pena de não os apresentando, sujeitar-se às medidas coercitivas no 

sentido da exibição dos contratos. 7. Ainda, tratando-se a demanda de 

direitos disponíveis, DESIGNE-SE audiência de conciliação a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública. 8. INTIME-SE a parte 

autora, via DJE, na pessoa de seu advogado, para o comparecimento na 

audiência de conciliação a ser designada (art. 334, §3º do CPC/2015). 9. 

EXPEÇA-SE carta de citação e intimação da parte requerida, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, na forma dos arts. 248 e 334, do CPC/2015. 10. A parte 

requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC/2015, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do mesmo diploma, devendo 

ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 

11. Apresentando a parte requerida contestação alegando fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito da parte autora ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC/2015, INTIME-SE a parte autora, via DJE, 

para que, em 15 (quinze) dias, apresente réplica à contestação (arts. 350 

e 351 do CPC/2015). 12. Ressalto que, a ausência de qualquer das partes 

na audiência designada, acarretará em multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça, na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme preceitua o §8º do art. 334 do 

CPC/2015, exceto se, ambas as partes em conjunto, manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do 

CPC/2015). 13. Após a realização da audiência de conciliação, sendo 
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obtido ou não acordo, que deverá ser lavrado termo num ou noutro 

sentido, havendo ou não contestação e réplica, CERTIFIQUE-SE e 

RETORNEM CONCLUSOS os autos para os fins do artigo 347 do 

CPC/2015. 14. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Cáceres/MT, 21 de janeiro de 2019. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004286-42.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO CEBALHO (AUTOR(A))

TEREZA PAULA DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE HENRIQUE RIBEIRO DA FONSECA (AUTOR(A))

CLEUNICE DE SOUZA BALBINO (AUTOR(A))

ROSA MARIA VITORINO (AUTOR(A))

LINA DE ARRUDA E SILVA (AUTOR(A))

JANIR DE FATIMA DE SOUZA LOPES (AUTOR(A))

DEBORA SANDRA RODRIGUES LAZARO (AUTOR(A))

VENINA FAUSTINA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1004286-42.2019.8.11.0006. Vistos. 1. Inicialmente, 

presentes os elementos que evidenciam a hipossuficiência dos autores, 

bem como, comprovado serem muitos dos autores pessoas idosas, 

DEFIRO os benefícios constantes no art. 71 da Lei n.º 10.741/2003 

(Estatuto do Idoso) e a gratuidade de justiça prevista no art. 98 do CPC. 2. 

Assim, tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, 

estando preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 

319 do CPC/2015, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão 

(art. 332 do CPC), na forma do art. 334 do CPC/2015, DETERMINO a 

designação de audiência de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do mesmo diploma processual. 3. INTIME-SE a parte autora, via DJE, na 

pessoa de seu advogado, para o comparecimento na audiência de 

conciliação a ser designada (art. 334, §3º do CPC/2015). 4. EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação da parte requerida, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, na forma 

dos arts. 248 e 334, do CPC/2015. 5. A parte requerida poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência 

de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do 

CPC/2015, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme 

autoriza o art. 343 do mesmo diploma, devendo ser certificado o prazo 

destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 6. Apresentando a parte 

requerida contestação alegando fato impeditivo, modificativo, extintivo do 

direito da parte autora ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 

do CPC/2015, INTIME-SE a parte autora, via DJE, para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente réplica à contestação (arts. 350 e 351 do CPC/2015). 7. 

Ressalto que, a ausência de qualquer das partes na audiência designada, 

acarretará em multa por ato atentatório à dignidade de justiça, na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme preceitua o §8º do art. 334 do CPC/2015, exceto se, 

ambas as partes em conjunto, manifestarem o desinteresse na realização 

da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC/2015). 8. Após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtido ou não acordo, que deverá ser 

lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, CERTIFIQUE-SE e RETORNEM CONCLUSOS os autos para os fins 

do artigo 347 do CPC/2015. 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. Cáceres/MT, 27 de janeiro de 2019. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004132-24.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA NUNES (AUTOR(A))

MAURY GONCALVES DE SA (AUTOR(A))

ELIZABETE CUSTODIO DE SA (AUTOR(A))

MARIA JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE COSTA SANTIAGO (AUTOR(A))

JOSE CARDOSO GOMES (AUTOR(A))

BENEDITO GILNEI PEREIRA DO PRADO (AUTOR(A))

VALMIR BARBOSA DE SOUZA (AUTOR(A))

ILMA CAMARGO ROSA (AUTOR(A))

ARCI REZENDE PEREIRA DA ROSA (AUTOR(A))

EVANIO SABINO DA SILVA (AUTOR(A))

ALAN RODRIGO CRUZ DE FRANCA (AUTOR(A))

ALLAN MORAIS BARBONE (AUTOR(A))

BRUNA MORAIS BARBONE (AUTOR(A))

RODRIGO MORAIS BARBONE (AUTOR(A))

IOLETE ALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

DANILO EURIDES DOS SANTOS FRANCA (AUTOR(A))

CLARA APARECIDA RAMOS DA SILVA NOBREGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1004132-24.2019.8.11.0006. Vistos. 1. Inicialmente, 

presentes os elementos que evidenciam a hipossuficiência dos autores, 

bem como, comprovado serem muitos dos autores pessoas idosas, 

DEFIRO os benefícios constantes no art. 71 da Lei n.º 10.741/2003 

(Estatuto do Idoso) e a gratuidade de justiça prevista no art. 98 do CPC. 2. 

Assim, tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, 

estando preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 

319 do CPC/2015, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão 

(art. 332 do CPC), na forma do art. 334 do CPC/2015, DETERMINO a 

designação de audiência de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do mesmo diploma processual. 3. INTIME-SE a parte autora, via DJE, na 

pessoa de seu advogado, para o comparecimento na audiência de 

conciliação a ser designada (art. 334, §3º do CPC/2015). 4. EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação da parte requerida, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, na forma 

dos arts. 248 e 334, do CPC/2015. 5. A parte requerida poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência 

de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do 

CPC/2015, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme 

autoriza o art. 343 do mesmo diploma, devendo ser certificado o prazo 

destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 6. Apresentando a parte 

requerida contestação alegando fato impeditivo, modificativo, extintivo do 

direito da parte autora ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 

do CPC/2015, INTIME-SE a parte autora, via DJE, para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente réplica à contestação (arts. 350 e 351 do CPC/2015). 7. 

Ressalto que, a ausência de qualquer das partes na audiência designada, 

acarretará em multa por ato atentatório à dignidade de justiça, na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme preceitua o §8º do art. 334 do CPC/2015, exceto se, 

ambas as partes em conjunto, manifestarem o desinteresse na realização 

da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC/2015). 8. Após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtido ou não acordo, que deverá ser 

lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, CERTIFIQUE-SE e RETORNEM CONCLUSOS os autos para os fins 

do artigo 347 do CPC/2015. 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. Cáceres/MT, 27 de janeiro de 2019. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006893-28.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO MOREIRA - ME (REQUERENTE)

RAMAO MOREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONNE SOLUCAO EM ENERGIA LTDA - ME (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1006893-28.2019.8.11.0006. Vistos. 1. Inicialmente, 

em que pese os argumentos e a documentação trazida à baila pelo autor, 

alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas 

processuais, não vislumbro os elementos ensejadores para concessão do 

benefício da gratuidade de justiça, visto que, o requerente é comerciante, 

tendo seu estabelecimento em pleno funcionamento, não se tratando, 

portanto, de pessoa em dificuldade financeira de maneira que a 

impossibilite de arcar com as custas judiciais do processo, de modo que, 

INDEFIRO o pleito. 2. Contudo, caso assim prefira o autor, desde já DEFIRO 

o parcelamento em 6 (seis) prestações do pagamento da taxa judiciária e 

custas judiciais, com espeque no artigo 98, §6º do CPC c/c artigo 468, §

§6º e 7º da CNGC[1]. 3. Isto posto, INTIME-SE a parte autora para dar início 

ao procedimento para pagamento e comprovar no processo em até 10 

(dez) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 4. Acaso 

providencie o pagamento, presentes os requisitos legais da petição inicial, 

estabelecidos no art. 319 do CPC/2015, RECEBO inicial nos seguintes 

termos: 5. Os fatos narrados na inicial, bem como os documentos a ela 

acostados permitem, nesta fase inicial, a conclusão de verossimilhança 

nas alegações expendidas, tendo em vista que se trata de relação 

consumerista, com possível lesão à parte hipossuficiente, restando 

evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora a justificar a 

concessão de antecipação de tutela liminarmente. 6. Por outro lado, 

também não vislumbro na antecipação deste provimento jurisdicional o 

perigo da irreversibilidade, razão pela qual aplico o art. 300 do CPC/2015, a 

contrario sensu. 7. Assim entendendo, DEFIRO o pedido de antecipação 

de tutela feito pela parte autor e DETERMINO que a parte requerida 

PROCEDA com a imediata suspensão da cobrança do debito em litígio, bem 

como se ABSTENHA de inserir o nome do autor junto aos cadastros dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito e, caso tenha inserido, que PROCEDA com 

sua exclusão no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em conformidade com o 

art. 497 do CPC/2015, com incidência a partir da data da citação/ intimação 

desta decisão. 8. Tratando-se a demanda de direitos disponíveis, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo 

as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública. 9. INTIME-SE a parte autora através de seus 

advogados via DJE para o comparecimento à audiência de conciliação 

designada, consoante determinação do art. 334, §3º do CPC. 10. CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida por meio de carta no endereço informado, 

nos termos do art. 248 do CPC/2015, observando-se que o ato deverá ser 

cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do CPC/2015. 11. A parte requerida poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência 

de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do 

CPC/2015, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme 

autoriza o art. 343 do CPC/2015, devendo ser certificado o prazo destes 

instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 12. Na hipótese de os 

requeridos alegarem em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC/2015, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam 

os artigos 350 e 351 do CPC/2015. 13. Por fim, após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá 

ser lavrado termo num ou noutro sentido, apresentadas ou não 

contestação e réplica, o que deverá ser, RETORNEM CONCLUSOS os 

autos para os fins do artigo 347 do CPC/2015. 14. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Cáceres/MT, 20 de janeiro de 

2020. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito [1] §6º O juiz, atento às 

circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido 

de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante 

decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. §7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006890-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIL PEREIRA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1006890-10.2018.8.11.0006. Vistos. Chamo o feito à 

ordem. 1. Trata-se AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS, proposta por LUZENIL PEREIRA NEVES em face CREFISA 

S/A. 2. Inicialmente, necessária se faz a emenda à inicial quanto à 

qualificação da parte autora, visto que, na exordial (Id. 17121043) sua 

qualificação consta como pessoa totalmente estranha à demanda, com 

nome, endereço e documentação diferentes dos juntados aos anexos da 

inicial. 3. Bem por isso, INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias promova emenda à inicial nos moldes dos art. 321 do 

CPC/2015, sob pena de indeferimento da inicial. 4. Passo seguinte, 

manifestou a parte autora pela concessão do benefício da gratuidade de 

justiça, apresentando documentação a fim de comprovar a situação 

hipossuficiente (Ids. 17809354, 17809357, 17809358, 17809359). 5. 

Assim, em que pese o despacho do Juízo (Id. 18721466), entendo que a 

documentação apresentada pela parte autora é suficiente para comprovar 

sua hipossuficiência, de modo que, DEFIRO a gratuidade de justiça, com 

espeque no art. 98 do CPC/2015. 6. Contudo, entendo que necessário se 

faz que, a parte autora, no mínimo, comprove nos autos que tentou 

extrajudicialmente acesso aos referidos contratos de empréstimos em que 

requer revisão, conforme já bem salientado na decisão de Id. 23744359, 

demonstrando assim seu interesse de agir, em razão de que, sem a 

apresentação dos contratos, impossível será constatar qualquer 

abusividade de cláusulas ou ilegalidade contratual. 7. Isto posto, no mesmo 

prazo estipulado no “item 3” desta decisão, deverá a parte autora 

comprovar que tentou administrativamente acesso aos documentos, sob 

pena de extinção do processo sem resolução de mérito. 8. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Cáceres/MT, 20 de janeiro de 

2020. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001555-73.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDIVAL DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1001555-73.2019.8.11.0006. Vistos. 1. Inicialmente, 

em que pese os argumentos e a documentação trazida à baila pela parte 

autora, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as 

custas processuais, não vislumbro os elementos ensejadores para 

concessão do benefício da gratuidade de justiça, visto que o requerente é 

servidor público, que mesmo com os descontos em folha de pagamento, 

aufere renda líquida mensal quatro vezes maior que o salário mínimo 

vigente, não se tratando, portanto, de pessoa em dificuldade financeira de 

maneira que a impossibilite de arcar com as custas judiciais do processo, 

de modo que, INDEFIRO o pleito. 2. Contudo, caso assim prefira o autor, 

desde já DEFIRO o parcelamento em até 6 (seis) prestações o pagamento 

da taxa judiciária e custas judiciais, com espeque no artigo 98, §6º do CPC 

c/c artigo 468, §§6º e 7º da CNGC[1]. 3. Isto posto, INTIME-SE a parte 

autora para dar início ao procedimento para pagamento e comprovar no 

processo em até 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da petição 
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inicial. 4. Acaso providencie o pagamento, presentes os requisitos legais 

da petição inicial, estabelecidos no art. 319 do CPC/2015, RECEBO inicial 

nos seguintes termos: 5. Os fatos narrados na inicial, bem como os 

documentos a ela acostados permitem, nesta fase inicial, a conclusão de 

verossimilhança nas alegações expendidas, tendo em vista que se trata 

de relação consumerista, com possível lesão ao consumidor, restando 

evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora a justificar a 

concessão de antecipação de tutela liminarmente. 6. Por outro lado, 

também não vislumbro na antecipação deste provimento jurisdicional o 

perigo da irreversibilidade, razão pela qual aplico o art. 300 do CPC/2015, a 

contrario sensu. 7. Assim entendendo, DEFIRO o pedido de antecipação 

de tutela feito pela parte autor e DETERMINO que a parte requerida 

PROCEDA com a imediata suspensão da cobrança do debito em litígio, bem 

como se ABSTENHA de inserir o nome do autor junto aos cadastros dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito e, caso tenha inserido, que PROCEDA com 

sua exclusão no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em conformidade com o 

art. 497 do CPC/2015, com incidência a partir da data da citação/ intimação 

desta decisão. 8. Dada a aparente relação de consumo, CONCEDO ao 

autor os benefícios do código consumerista, e nesse sentido, nos termos 

do art. 6°, inciso VIII do CDC, PROMOVO a inversão do ônus da prova. 

Assim sendo, no prazo para a contestação, deverá a parte requerida 

fornecer as cópias de todos os contratos celebrados com a parte autora 

que se refiram aos descontos indicados e questionados na petição inicial, 

sob pena de não os apresentando, sujeitar-se às medidas coercitivas no 

sentido da exibição dos contratos. 9. Ainda, tratando-se a demanda de 

direitos disponíveis, DESIGNE-SE audiência de conciliação a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública. 10. INTIME-SE a parte 

autora através de seus advogados via DJE para o comparecimento à 

audiência de conciliação designada, consoante determinação do art. 334, 

§3º do CPC. 11. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida por meio de carta 

no endereço informado, nos termos do art. 248 do CPC/2015, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do CPC/2015. 12. A parte 

requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC/2015, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC/2015, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 13. 

Na hipótese de os requeridos alegarem em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC/2015, INTIME-SE o advogado 

deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a 

respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC/2015. 14. Por 

fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a 

conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

apresentadas ou não contestação e réplica, o que deverá ser, RETORNEM 

CONCLUSOS os autos para os fins do artigo 347 do CPC/2015. 15. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Cáceres/MT, 21 

de janeiro de 2020. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito [1] §6º O 

juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após 

analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, 

poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. §7º O parcelamento poderá ser 

realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção 

monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001103-63.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA MARTINS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO ARAUJO PEREIRA OAB - MT16162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERSON SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1001103-63.2019.8.11.0006. Sentença de Extinção. 

Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS C/C PLEITO 

LIMINAR ajuizada por ELIANA MARTINS DE CASTRO em face de TERSON 

SOARES DA SILVA, ambos devidamente qualificados. 2. No despacho 

inicial de Id. 19685867, o Juízo determinou à parte autora que promovesse 

emenda à inicial apresentando elementos que comprovasse sua 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Decorrido prazo 

fixado, o que foi certificado pela Escrivania do Juízo (Id.25054042), vieram 

os autos conclusos. 4. É o sucinto relato do necessário. 5. Fundamento e 

Decido. 6. Conforme se extrai dos autos, verifico que, a parte autora não 

procedeu à emenda inicial, como lhe foi facultado, tampouco procedeu ao 

pagamento das guias das custas processuais da presente demanda. 7. 

Logo, diante da ausência de atendimento à determinação do Juízo, 

reputa-se que deve o processo em destaque ser extinto sem a resolução 

do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, ante a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 8. Ante o exposto, 

INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso III, do 

CPC/2015[1]. 9. Por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, SEM A 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos I e IV do Código 

de Processo Civil. 10. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais remanescentes. 11. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 

12. Publique-se. Intime-se. 13. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. Cáceres/MT, 27 de janeiro de 2020. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito [1] Art. 330. A petição inicial será indeferida 

quando: III - o autor carecer de interesse processual

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005700-75.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANNE ARRUDA PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON PORFIRIO DE CAMPOS FILHO OAB - MT22799/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MARIA DIAS MOREIRA (REU)

RONALDO DIAS MOREIRA (REU)

JOSE EDUARDO DIAS MOREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1005700-75.2019.8.11.0006. Sentença 

Homologatória Vistos. 1. Trata-se de pedido de homologação de acordo 

judicial acostado ao Id. 28129170. 2 . Informam as partes no termo de 

acordo que renunciam ao prazo recursal e pugnam pela extinção do 

processo. É o sucinto relato do necessário. Fundamento e Decido. 3. Toda 

e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão resistida. 

Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais interessa ao 

Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação focal já foi 

alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se da 

secundariedade. 4. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no 

bojo dos autos, bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e 

atendendo-se ainda ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para 

que produza os devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas 

partes, HOMOLOGO o acordo, e, por conseqüência, tendo a transação 

efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito. 5. 

Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução nestes 

mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário. 6. Custas e honorários conforme entabulado pelas partes. 7. 

Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova o 

diligente gestor as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada. 8. Após, 

ARQUIVE-SE com as baixas de estilo. 9. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 20 de janeiro de 2020. PIERRO DE 
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FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004872-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C L V MULTIMARCAS LTDA - ME (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004872-50.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: VINICIO DA SILVA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, C L V MULTIMARCAS LTDA 

- ME, ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Execução de Alimentos, proposta pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso, na qualidade de substituto processual de W. I. dos S., W. I. 

S. e A. I. dos S., devidamente representados por sua genitora senhora 

VERA LÚCIA INÁCIO DOS SANTOS, em desfavor de AGUINALDO ALVES 

DOS SANTOS. 2. O feito tramitou regularmente, derradeiramente, há 

informação nos autos do latente ABANDONO do feito pela parte 

requerente, haja vista que a mesma não se manifesta nos autos, mesmo 

devidamente intimada, conduta esta que permite concluir que o provimento 

judicial não é mais útil, adequado e/ou necessário. 3. Intimado para 

manifestar nos autos, o Ministério Público requereu a extinção da ação, 

sem julgamento de mérito (fl. 134), em face da ausência de interesse da 

requerente. 4. É o relato do necessário. DECIDO. 5. Mister discorrer que a 

atividade jurisdicional, via de regra, é acessória, secundária e 

instrumental, imprescindindo de livre e prévia provocação da parte 

interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais sendo útil, adequada e 

necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o 

feito sem mergulhar no mérito da causa. 6. Esse é o pensamento 

jurisprudencial pátrio, a saber: “No sistema processual civil brasileiro vige 

o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a petição inicial 

o que fixa o objeto e o limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 

2007.013906-5, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) 

DISPOSITIVO. 7. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 

267 do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e 

expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 8. Havendo participação da DPE ou 

do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) representante, consoante gizado 

na legislação orgânica e processual de regência. 9. PUBLIQUE-SE esta 

decisum uma única vez no DJE e, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 10. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 11. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002750-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA MIRANDA MINERVINI (AUTOR(A))

JOAO BATISTA MINERVINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA MIRANDA MINERVINI OAB - 298.626.041-15 (REPRESENTANTE)

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DO NASCIMENTO FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1002750-93.2019.8.11.0006. Sentença de Extinção. 

Vistos. 1. Trata-se Ação de Reintegração de posse com Pedido de Tutela 

de Urgência ajuizada por ESPÓLIO DE JOÃO BASTISTA MINERVINI E 

CREUZA MIRANDA MINERVINI em face de ALINE DO NASCIMENTO 

FERREIRA, todos devidamente qualificados. 2. Após alguns atos 

processuais, a parte autora manifesta pela extinção a demanda em razão 

da perda superveniente do objeto (Id. 23860279). É o sucinto relato do 

necessário. Fundamento e Decido. 3. Conforme se extrai dos autos, ante a 

perda superveniente do objeto do processo, não mais interessa ao Poder 

Judiciário persistir na demanda, visto que, alcançado o que pretendia a 

parte autora com o ajuizamento desta, ou seja, a reintegração da posse do 

imóvel. 4. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente demanda, com 

fundamento no art. 485, VI do CPC/2015. 6. Havendo custas 

remanescentes, a cargo da parte autora. 7. Por fim, certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e baixas ínsitas 

na CNGC. 8. Publique-se. Intime-se. 9. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 20 de janeiro de 2020. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006198-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAROLDO DOS SANTOS COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1006198-74.2019.8.11.0006. Sentença de Extinção. 

Vistos. 1. OMNI FINANCEIRA S/A promove AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em desfavor de HAROLDO DOS SANTOS COSTA, ambos 

qualificados nos autos. 2. Após recebimento da inicial com o deferimento 

da liminar vindicada (Id. 25538378), o veículo fora apreendido conforme 

certificado aos Ids. 26465926, 26467344, 26636622. 3. Realizados alguns 

atos processuais, a parte autora pugnou pela DESISTÊNCIA da ação (Ids. 

28074316, 28074615, 28074614). 3. Desnecessária a intimação do 

requerido, uma vez que subscreveu o termo de entrega do veículo, 

concordando com todos os seus termos Id. 28074616. 4. É o relato do 

necessário. 5. Fundamento e DECIDO. 6. Primeiramente, mister discorrer 

que a atividade jurisdicional, via de regra, é acessória, secundária e 

instrumental, imprescindindo de livre e prévia provocação da parte 

interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais sendo útil, adequada e 

necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o 

feito sem mergulhar no mérito da causa. 7. Pelo exposto, forte na 

disposição do inciso VIII do artigo 485 do CPC, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, condenando a parte desistente ao 

pagamento de custas e despesas processuais remanescentes, se 

houverem, conforme artigo 90 do CPC/2015. 8. Após, certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e baixas ínsitas 

na CNGC. 9. Publique-se. Intimem-se. 10. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 21 de janeiro de 2020. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000450-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA SILVA BENACCHIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000450-66.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

SEBASTIANA DA SILVA BENACCHIO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1. Trata-se de Embargos de Declaração 

interpostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. 2. O Embargante assistido pelo seu Advogado, afirma que que há 
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omissão na sentença de ID. 12687878, haja vista que não arbitrou 

honorários advocatícios devidos ao patrono do exeqüente. 3. Requer 

sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, para alteração da 

base de fixação dos honorários advocatícios, para que sejam calculados 

os 10% de acordo com o proveito econômico do autor, ou seja, a fatura de 

recuperação de consumo declarada inexistente. É o breve relato. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 4. Pois bem, assim dispõe o art. 463 do Código 

de Processo Civil: “Art. 463. Publicada a sentença, o juiz só poderá 

alterá-la: I - para lhe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, 

inexatidões materiais, ou lhe retificar erros de cálculo; II - por meio de 

embargos de declaração.” 5. Os Embargos são tempestivos, motivo pelo 

qual deles conheço. Da Omissão. 6. Primeiramente, cumpre esclarecer que 

a decisão será omissão quando houver alguma lacuna, uma falta, algo 

relevante que deveria ter sido apreciado pelo juiz e não foi. E a sentença, 

se tiver deixado de apreciar algum ponto relevante, seja referente aos 

pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, 

que deixar de mencionar algo que devia ser examinado. 7. No caso dos 

autos, verifico que houve a fixação dos honorários, conforme se vê no 

segundo parágrafo do item III – Dispositivo da sentença de ID. 12687878, 

que transcrevo abaixo: “Uma vez que houve a sucumbência recíproca, 

CONDENAM-SE as partes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 

10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), rateados igualmente 

entre as partes, sendo vedada a compensação. Contudo, condenação 

essa suspensa com relação à parte autora, por força do § 3º do art. 98 do 

CPC, uma vez que se trata de beneficiária da justiça gratuita.” 8. Portanto, 

não vislumbro a referida omissão apontada. 9. Em face ao exposto, 

CONHEÇO e DEIXO de acolher os embargos de declaração, mantendo 

incólume a decisão embargada. 10. CUMPRA-SE integralmente a sentença 

de ID. 12687878. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002548-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDIVAL DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1002548-19.2019.8.11.0006. Sentença de Extinção. 

Vistos. 1. BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A promove AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em desfavor de NEIDIVAL DA 

SILVA COSTA, ambos qualificados nos autos. 2. Após despacho do Juízo 

determinando que a parte requerente promova pagamento das taxas 

judiciais (Id. 19843081), a parte requerente manifestou desistência da 

demanda, pugnando pela sua extinção. 3. Desnecessária a intimação da 

parte requerida uma vez que não fora determinada a sua citação. 4. É o 

relato do necessário. 5. Fundamento e DECIDO. 6. Primeiramente, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional, via de regra, é acessória, 

secundária e instrumental, imprescindindo de livre e prévia provocação da 

parte interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais sendo útil, adequada 

e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o 

feito sem mergulhar no mérito da causa. 7. Pelo exposto, forte na 

disposição do inciso VIII do artigo 485 do CPC, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, CONDENANDO a parte desistente ao 

pagamento de custas e despesas processuais remanescentes, se 

houverem, conforme artigo 90 do CPC/2015. 8. Após, certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e baixas ínsitas 

na CNGC. 9. Publique-se. Intimem-se. 10. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 27 de janeiro de 2020. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001958-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELY MARIANA CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001958-76.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MICHELY MARIANA CORREA DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade de substituto 

processual de W. I. dos S., W. I. S. e A. I. dos S., devidamente 

representados por sua genitora senhora VERA LÚCIA INÁCIO DOS 

SANTOS, em desfavor de AGUINALDO ALVES DOS SANTOS. 2. O feito 

tramitou regularmente, derradeiramente, há informação nos autos do 

latente ABANDONO do feito pela parte requerente, haja vista que a mesma 

não se manifesta nos autos, mesmo devidamente intimada, conduta esta 

que permite concluir que o provimento judicial não é mais útil, adequado 

e/ou necessário. 3. Intimado para manifestar nos autos, o Ministério 

Público requereu a extinção da ação, sem julgamento de mérito (fl. 134), 

em face da ausência de interesse da requerente. 4. É o relato do 

necessário. DECIDO. 5. Mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais 

sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, 

imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa. 6. Esse é o 

pensamento jurisprudencial pátrio, a saber: “No sistema processual civil 

brasileiro vige o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a 

petição inicial o que fixa o objeto e o limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 

2007.013906-5, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) 

DISPOSITIVO. 7. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 

267 do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e 

expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 8. Havendo participação da DPE ou 

do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) representante, consoante gizado 

na legislação orgânica e processual de regência. 9. PUBLIQUE-SE esta 

decisum uma única vez no DJE e, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 10. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 11. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000753-75.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO XAVIER RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO XAVIER RIBEIRO OAB - MG131721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON SANTANA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000753-75.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

HUGO XAVIER RIBEIRO REU: EDILSON SANTANA DA SILVA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação Monitória, proposta por HUGO XAVIER RIBEIRO, em 

desfavor de EDILSON SANTANA DA SILVA. 2. Aportou aos autos pedido 

de desistência da ação, aviado pelo requerente (ID. 18269689). Vieram os 

autos conclusos. É o relatório necessário. Decido. 3. A desistência do 

prosseguimento do processo, corolário do princípio da disponibilidade, 

consiste na abdicação do status alcançado pelo autor após o ajuizamento 

da demanda. 4. Compete à parte analisar a conveniência ou não de 

prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente no artigo 5º, XXXV, da CRFB/88, mas para tanto, 

devem ser observados os requisitos da legislação. 5. Pois bem. O 

requerente alegou desinteresse no prosseguimento da ação, hipótese de 

extinção do feito, conforme disposto no VIII, do art. 485 do CPC. 6. Isso 

posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte requerente, 

ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, JULGO 

EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CPC, 

arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII. 7. Custas pela parte autora (art. 88, 
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CPC), ficando, porém suspensa a exigibilidade diante da gratuidade da 

justiça deferida. 8. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente 

certificado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo. 9. 

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. 10. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001204-03.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

EVANIL LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001204-03.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: EVANIL LEITE 

DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, 

proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade 

de substituto processual de W. I. dos S., W. I. S. e A. I. dos S., 

devidamente representados por sua genitora senhora VERA LÚCIA 

INÁCIO DOS SANTOS, em desfavor de AGUINALDO ALVES DOS 

SANTOS. 2. O feito tramitou regularmente, derradeiramente, há informação 

nos autos do latente ABANDONO do feito pela parte requerente, haja vista 

que a mesma não se manifesta nos autos, mesmo devidamente intimada, 

conduta esta que permite concluir que o provimento judicial não é mais útil, 

adequado e/ou necessário. 3. Intimado para manifestar nos autos, o 

Ministério Público requereu a extinção da ação, sem julgamento de mérito 

(fl. 134), em face da ausência de interesse da requerente. 4. É o relato do 

necessário. DECIDO. 5. Mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais 

sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, 

imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa. 6. Esse é o 

pensamento jurisprudencial pátrio, a saber: “No sistema processual civil 

brasileiro vige o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a 

petição inicial o que fixa o objeto e o limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 

2007.013906-5, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) 

DISPOSITIVO. 7. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 

267 do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e 

expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 8. Havendo participação da DPE ou 

do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) representante, consoante gizado 

na legislação orgânica e processual de regência. 9. PUBLIQUE-SE esta 

decisum uma única vez no DJE e, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 10. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 11. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000538-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DE CAMPOS COLETA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000538-70.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIO SERGIO DE CAMPOS COLETA REU: BANCO SANTANDER BRASIL 

S/A Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade de substituto 

processual de W. I. dos S., W. I. S. e A. I. dos S., devidamente 

representados por sua genitora senhora VERA LÚCIA INÁCIO DOS 

SANTOS, em desfavor de AGUINALDO ALVES DOS SANTOS. 2. O feito 

tramitou regularmente, derradeiramente, há informação nos autos do 

latente ABANDONO do feito pela parte requerente, haja vista que a mesma 

não se manifesta nos autos, mesmo devidamente intimada, conduta esta 

que permite concluir que o provimento judicial não é mais útil, adequado 

e/ou necessário. 3. Intimado para manifestar nos autos, o Ministério 

Público requereu a extinção da ação, sem julgamento de mérito (fl. 134), 

em face da ausência de interesse da requerente. 4. É o relato do 

necessário. DECIDO. 5. Mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais 

sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, 

imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa. 6. Esse é o 

pensamento jurisprudencial pátrio, a saber: “No sistema processual civil 

brasileiro vige o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a 

petição inicial o que fixa o objeto e o limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 

2007.013906-5, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) 

DISPOSITIVO. 7. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 

267 do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e 

expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 8. Havendo participação da DPE ou 

do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) representante, consoante gizado 

na legislação orgânica e processual de regência. 9. PUBLIQUE-SE esta 

decisum uma única vez no DJE e, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 10. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 11. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000342-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000342-66.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADAO JOSE DA COSTA REU: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade de substituto processual 

de W. I. dos S., W. I. S. e A. I. dos S., devidamente representados por sua 

genitora senhora VERA LÚCIA INÁCIO DOS SANTOS, em desfavor de 

AGUINALDO ALVES DOS SANTOS. 2. O feito tramitou regularmente, 

derradeiramente, há informação nos autos do latente ABANDONO do feito 

pela parte requerente, haja vista que a mesma não se manifesta nos 

autos, mesmo devidamente intimada, conduta esta que permite concluir 

que o provimento judicial não é mais útil, adequado e/ou necessário. 3. 

Intimado para manifestar nos autos, o Ministério Público requereu a 

extinção da ação, sem julgamento de mérito (fl. 134), em face da ausência 

de interesse da requerente. 4. É o relato do necessário. DECIDO. 5. Mister 

discorrer que a atividade jurisdicional, via de regra, é acessória, 

secundária e instrumental, imprescindindo de livre e prévia provocação da 

parte interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais sendo útil, adequada 

e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o 

feito sem mergulhar no mérito da causa. 6. Esse é o pensamento 

jurisprudencial pátrio, a saber: “No sistema processual civil brasileiro vige 

o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a petição inicial 

o que fixa o objeto e o limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 

2007.013906-5, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) 

DISPOSITIVO. 7. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 

267 do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 
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condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e 

expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 8. Havendo participação da DPE ou 

do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) representante, consoante gizado 

na legislação orgânica e processual de regência. 9. PUBLIQUE-SE esta 

decisum uma única vez no DJE e, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 10. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 11. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1002936-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALCLEDES CAMPOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002936-53.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ALCLEDES CAMPOS DA SILVA REU: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade de substituto processual 

de W. I. dos S., W. I. S. e A. I. dos S., devidamente representados por sua 

genitora senhora VERA LÚCIA INÁCIO DOS SANTOS, em desfavor de 

AGUINALDO ALVES DOS SANTOS. 2. O feito tramitou regularmente, 

derradeiramente, há informação nos autos do latente ABANDONO do feito 

pela parte requerente, haja vista que a mesma não se manifesta nos 

autos, mesmo devidamente intimada, conduta esta que permite concluir 

que o provimento judicial não é mais útil, adequado e/ou necessário. 3. 

Intimado para manifestar nos autos, o Ministério Público requereu a 

extinção da ação, sem julgamento de mérito (fl. 134), em face da ausência 

de interesse da requerente. 4. É o relato do necessário. DECIDO. 5. Mister 

discorrer que a atividade jurisdicional, via de regra, é acessória, 

secundária e instrumental, imprescindindo de livre e prévia provocação da 

parte interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais sendo útil, adequada 

e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o 

feito sem mergulhar no mérito da causa. 6. Esse é o pensamento 

jurisprudencial pátrio, a saber: “No sistema processual civil brasileiro vige 

o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a petição inicial 

o que fixa o objeto e o limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 

2007.013906-5, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) 

DISPOSITIVO. 7. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 

267 do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e 

expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 8. Havendo participação da DPE ou 

do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) representante, consoante gizado 

na legislação orgânica e processual de regência. 9. PUBLIQUE-SE esta 

decisum uma única vez no DJE e, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 10. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 11. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000404-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE APARECIDA FERREIRA MILLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000404-43.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

BERENICE APARECIDA FERREIRA MILLA REU: TELEFONICA DATA S.A. 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade de substituto 

processual de W. I. dos S., W. I. S. e A. I. dos S., devidamente 

representados por sua genitora senhora VERA LÚCIA INÁCIO DOS 

SANTOS, em desfavor de AGUINALDO ALVES DOS SANTOS. 2. O feito 

tramitou regularmente, derradeiramente, há informação nos autos do 

latente ABANDONO do feito pela parte requerente, haja vista que a mesma 

não se manifesta nos autos, mesmo devidamente intimada, conduta esta 

que permite concluir que o provimento judicial não é mais útil, adequado 

e/ou necessário. 3. Intimado para manifestar nos autos, o Ministério 

Público requereu a extinção da ação, sem julgamento de mérito (fl. 134), 

em face da ausência de interesse da requerente. 4. É o relato do 

necessário. DECIDO. 5. Mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais 

sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, 

imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa. 6. Esse é o 

pensamento jurisprudencial pátrio, a saber: “No sistema processual civil 

brasileiro vige o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a 

petição inicial o que fixa o objeto e o limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 

2007.013906-5, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) 

DISPOSITIVO. 7. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 

267 do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e 

expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 8. Havendo participação da DPE ou 

do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) representante, consoante gizado 

na legislação orgânica e processual de regência. 9. PUBLIQUE-SE esta 

decisum uma única vez no DJE e, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 10. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 11. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002268-48.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA DA CONCEICAO RIBEIRO DE SOUZA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN ANTONIO PEREIRA ANUTE OAB - AC4531 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002268-48.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

PRISCILA DA CONCEICAO RIBEIRO DE SOUZA CAMPOS REU: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, 

proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade 

de substituto processual de W. I. dos S., W. I. S. e A. I. dos S., 

devidamente representados por sua genitora senhora VERA LÚCIA 

INÁCIO DOS SANTOS, em desfavor de AGUINALDO ALVES DOS 

SANTOS. 2. O feito tramitou regularmente, derradeiramente, há informação 

nos autos do latente ABANDONO do feito pela parte requerente, haja vista 

que a mesma não se manifesta nos autos, mesmo devidamente intimada, 

conduta esta que permite concluir que o provimento judicial não é mais útil, 

adequado e/ou necessário. 3. Intimado para manifestar nos autos, o 

Ministério Público requereu a extinção da ação, sem julgamento de mérito 

(fl. 134), em face da ausência de interesse da requerente. 4. É o relato do 

necessário. DECIDO. 5. Mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais 

sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, 

imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa. 6. Esse é o 

pensamento jurisprudencial pátrio, a saber: “No sistema processual civil 

brasileiro vige o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a 

petição inicial o que fixa o objeto e o limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 

2007.013906-5, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) 

DISPOSITIVO. 7. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 
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267 do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e 

expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 8. Havendo participação da DPE ou 

do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) representante, consoante gizado 

na legislação orgânica e processual de regência. 9. PUBLIQUE-SE esta 

decisum uma única vez no DJE e, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 10. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 11. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006118-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODNEI DA SILVA FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006118-47.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

RODNEI DA SILVA FERNANDES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução 

de Alimentos, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

na qualidade de substituto processual de W. I. dos S., W. I. S. e A. I. dos 

S., devidamente representados por sua genitora senhora VERA LÚCIA 

INÁCIO DOS SANTOS, em desfavor de AGUINALDO ALVES DOS 

SANTOS. 2. O feito tramitou regularmente, derradeiramente, há informação 

nos autos do latente ABANDONO do feito pela parte requerente, haja vista 

que a mesma não se manifesta nos autos, mesmo devidamente intimada, 

conduta esta que permite concluir que o provimento judicial não é mais útil, 

adequado e/ou necessário. 3. Intimado para manifestar nos autos, o 

Ministério Público requereu a extinção da ação, sem julgamento de mérito 

(fl. 134), em face da ausência de interesse da requerente. 4. É o relato do 

necessário. DECIDO. 5. Mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais 

sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, 

imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa. 6. Esse é o 

pensamento jurisprudencial pátrio, a saber: “No sistema processual civil 

brasileiro vige o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a 

petição inicial o que fixa o objeto e o limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 

2007.013906-5, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) 

DISPOSITIVO. 7. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 

267 do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e 

expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 8. Havendo participação da DPE ou 

do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) representante, consoante gizado 

na legislação orgânica e processual de regência. 9. PUBLIQUE-SE esta 

decisum uma única vez no DJE e, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 10. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 11. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001664-87.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001664-87.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES REU: MANOEL DA SILVA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade de substituto processual 

de W. I. dos S., W. I. S. e A. I. dos S., devidamente representados por sua 

genitora senhora VERA LÚCIA INÁCIO DOS SANTOS, em desfavor de 

AGUINALDO ALVES DOS SANTOS. 2. O feito tramitou regularmente, 

derradeiramente, há informação nos autos do latente ABANDONO do feito 

pela parte requerente, haja vista que a mesma não se manifesta nos 

autos, mesmo devidamente intimada, conduta esta que permite concluir 

que o provimento judicial não é mais útil, adequado e/ou necessário. 3. 

Intimado para manifestar nos autos, o Ministério Público requereu a 

extinção da ação, sem julgamento de mérito (fl. 134), em face da ausência 

de interesse da requerente. 4. É o relato do necessário. DECIDO. 5. Mister 

discorrer que a atividade jurisdicional, via de regra, é acessória, 

secundária e instrumental, imprescindindo de livre e prévia provocação da 

parte interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais sendo útil, adequada 

e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o 

feito sem mergulhar no mérito da causa. 6. Esse é o pensamento 

jurisprudencial pátrio, a saber: “No sistema processual civil brasileiro vige 

o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a petição inicial 

o que fixa o objeto e o limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 

2007.013906-5, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) 

DISPOSITIVO. 7. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 

267 do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e 

expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 8. Havendo participação da DPE ou 

do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) representante, consoante gizado 

na legislação orgânica e processual de regência. 9. PUBLIQUE-SE esta 

decisum uma única vez no DJE e, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 10. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 11. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007596-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA RODRIGUES LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WCV BAR E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES OAB - MT6948-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1007596-27.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: KAMILLA RODRIGUES LEITE EXECUTADO: WCV BAR E 

PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - EPP Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Execução de Alimentos, proposta pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso, na qualidade de substituto processual de W. I. dos S., W. I. 

S. e A. I. dos S., devidamente representados por sua genitora senhora 

VERA LÚCIA INÁCIO DOS SANTOS, em desfavor de AGUINALDO ALVES 

DOS SANTOS. 2. O feito tramitou regularmente, derradeiramente, há 

informação nos autos do latente ABANDONO do feito pela parte 

requerente, haja vista que a mesma não se manifesta nos autos, mesmo 

devidamente intimada, conduta esta que permite concluir que o provimento 

judicial não é mais útil, adequado e/ou necessário. 3. Intimado para 

manifestar nos autos, o Ministério Público requereu a extinção da ação, 

sem julgamento de mérito (fl. 134), em face da ausência de interesse da 

requerente. 4. É o relato do necessário. DECIDO. 5. Mister discorrer que a 

atividade jurisdicional, via de regra, é acessória, secundária e 

instrumental, imprescindindo de livre e prévia provocação da parte 

interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais sendo útil, adequada e 

necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o 

feito sem mergulhar no mérito da causa. 6. Esse é o pensamento 

jurisprudencial pátrio, a saber: “No sistema processual civil brasileiro vige 

o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a petição inicial 

o que fixa o objeto e o limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 

2007.013906-5, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) 

DISPOSITIVO. 7. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 97 de 1001



267 do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e 

expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 8. Havendo participação da DPE ou 

do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) representante, consoante gizado 

na legislação orgânica e processual de regência. 9. PUBLIQUE-SE esta 

decisum uma única vez no DJE e, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 10. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 11. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006348-55.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO TEODORO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA OAB - MT25808/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006348-55.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: MAURICIO TEODORO JUNIOR REQUERIDO: V H E R 

CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, proposta por MAURICIO TEODORO JUNIOR, em 

desfavor de V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA. 2. Aportou aos 

autos pedido de desistência da ação, aviado pelo requerente (ID. 

26699533). Vieram os autos conclusos. É o relatório necessário. Decido. 

3. A desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda. 4. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente no artigo 5º, XXXV, da CRFB/88, 

mas para tanto, devem ser observados os requisitos da legislação. 5. Pois 

bem. O requerente alegou desinteresse no prosseguimento da ação, 

hipótese de extinção do feito, conforme disposto no VIII, do art. 485 do 

CPC. 6. Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

requerente, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

JULGO EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

CPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII. 7. Custas pela parte autora 

(art. 88, CPC), ficando, porém suspensa a exigibilidade diante da 

gratuidade da justiça deferida. 8. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de 

estilo. 9. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 

4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – 

CNGC. 10. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003162-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ALENCAR FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA MARIA LIMA PEREIRA OAB - MT22212/O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003162-29.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

WANDERLEY ALENCAR FERREIRA REU: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade de substituto 

processual de W. I. dos S., W. I. S. e A. I. dos S., devidamente 

representados por sua genitora senhora VERA LÚCIA INÁCIO DOS 

SANTOS, em desfavor de AGUINALDO ALVES DOS SANTOS. 2. O feito 

tramitou regularmente, derradeiramente, há informação nos autos do 

latente ABANDONO do feito pela parte requerente, haja vista que a mesma 

não se manifesta nos autos, mesmo devidamente intimada, conduta esta 

que permite concluir que o provimento judicial não é mais útil, adequado 

e/ou necessário. 3. Intimado para manifestar nos autos, o Ministério 

Público requereu a extinção da ação, sem julgamento de mérito (fl. 134), 

em face da ausência de interesse da requerente. 4. É o relato do 

necessário. DECIDO. 5. Mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais 

sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, 

imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa. 6. Esse é o 

pensamento jurisprudencial pátrio, a saber: “No sistema processual civil 

brasileiro vige o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a 

petição inicial o que fixa o objeto e o limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 

2007.013906-5, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) 

DISPOSITIVO. 7. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 

267 do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e 

expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 8. Havendo participação da DPE ou 

do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) representante, consoante gizado 

na legislação orgânica e processual de regência. 9. PUBLIQUE-SE esta 

decisum uma única vez no DJE e, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 10. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 11. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003162-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ALENCAR FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA MARIA LIMA PEREIRA OAB - MT22212/O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003162-29.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

WANDERLEY ALENCAR FERREIRA REU: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade de substituto 

processual de W. I. dos S., W. I. S. e A. I. dos S., devidamente 

representados por sua genitora senhora VERA LÚCIA INÁCIO DOS 

SANTOS, em desfavor de AGUINALDO ALVES DOS SANTOS. 2. O feito 

tramitou regularmente, derradeiramente, há informação nos autos do 

latente ABANDONO do feito pela parte requerente, haja vista que a mesma 

não se manifesta nos autos, mesmo devidamente intimada, conduta esta 

que permite concluir que o provimento judicial não é mais útil, adequado 

e/ou necessário. 3. Intimado para manifestar nos autos, o Ministério 

Público requereu a extinção da ação, sem julgamento de mérito (fl. 134), 

em face da ausência de interesse da requerente. 4. É o relato do 

necessário. DECIDO. 5. Mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais 

sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, 

imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa. 6. Esse é o 

pensamento jurisprudencial pátrio, a saber: “No sistema processual civil 

brasileiro vige o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a 

petição inicial o que fixa o objeto e o limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 

2007.013906-5, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) 

DISPOSITIVO. 7. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 

267 do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 98 de 1001



expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 8. Havendo participação da DPE ou 

do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) representante, consoante gizado 

na legislação orgânica e processual de regência. 9. PUBLIQUE-SE esta 

decisum uma única vez no DJE e, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 10. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 11. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003162-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ALENCAR FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA MARIA LIMA PEREIRA OAB - MT22212/O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Processo: 1003162-29.2016.8.11.0006. 

AUTOR(A): WANDERLEY ALENCAR FERREIRA REU: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, 

proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade 

de substituto processual de W. I. dos S., W. I. S. e A. I. dos S., 

devidamente representados por sua genitora senhora VERA LÚCIA 

INÁCIO DOS SANTOS, em desfavor de AGUINALDO ALVES DOS 

SANTOS. 2. O feito tramitou regularmente, derradeiramente, há informação 

nos autos do latente ABANDONO do feito pela parte requerente, haja vista 

que a mesma não se manifesta nos autos, mesmo devidamente intimada, 

conduta esta que permite concluir que o provimento judicial não é mais útil, 

adequado e/ou necessário. 3. Intimado para manifestar nos autos, o 

Ministério Público requereu a extinção da ação, sem julgamento de mérito 

(fl. 134), em face da ausência de interesse da requerente. 4. É o relato do 

necessário. DECIDO. 5. Mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais 

sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, 

imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa. 6. Esse é o 

pensamento jurisprudencial pátrio, a saber: “No sistema processual civil 

brasileiro vige o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a 

petição inicial o que fixa o objeto e o limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 

2007.013906-5, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) 

DISPOSITIVO. 7. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 

267 do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e 

expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 8. Havendo participação da DPE ou 

do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) representante, consoante gizado 

na legislação orgânica e processual de regência. 9. PUBLIQUE-SE esta 

decisum uma única vez no DJE e, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 10. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 11. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000686-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DA CRUZ SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIO PEREIRA PIRES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000686-18.2016.8.11.0006. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE 

CRÉDITO RURAL DO OESTE DE MATO GROSSO ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: FABIO PEREIRA PIRES, FABIO DA CRUZ SOUZA Vistos, etc... 

Cuida-se de Embargos de declaração opostos por Fábio Pereira Pires e 

Fábio da Cruz Souza alegando a omissão na sentença proferida nos autos 

(id. 26189789) no que se refere à análise do pedido de concessão de 

gratuidade da justiça, bem como quanto à suposta condição suspensiva 

de suspensão de exigibilidade das verbas de sucumbência arbitradas. 

Intimada, a parte embargada se manifestou pugnando pelo indeferimento 

do pedido de concessão da gratuidade da justiça. É a síntese. Decido. 

Tratando-se de Embargos de Declaração, necessário se faz que a parte 

ao opô-los, demonstre em seu requerimento que a decisão judicial esteja 

maculada por omissão, obscuridade, contradição ou erro material. In 

verbis: De acordo com o Art. 1.022 do CPC, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material; Assim sendo, é possível o 

complemento da sentença publicada e ainda sem o trânsito em julgado, 

desde que presentes os requisitos acima. No caso dos autos, o 

Embargante manejou os aclaratórios sob o argumento de que houve 

omissão deste Juízo quanto ao pedido de concessão da gratuidade da 

justiça, bem como quanto a condição suspensiva de exigibilidade das 

verbas de sucumbência arbitradas. Quanto a hipótese de omissão, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719): “A 

omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício.”. No caso dos autos 

constata-se que realmente não houve posicionamento do juízo em relação 

ao pedido de concessão de gratuidade da justiça e eventual condição 

suspensiva de exigibilidade das obrigações de sucumbência, porquanto 

resta evidenciada a omissão. Por outro lado, em que pese a necessidade 

de complementação da sentença, entendo que o pedido de concessão da 

gratuidade da justiça não deve ser acolhido ante a ausência de elementos 

que evidenciem os pressupostos legais para a concessão do benefício em 

contexto, mormente em razão da citação por edital. Assim, não havendo 

prova suficiente da condição de insuficiência de recursos dos réus, e 

estando representados pela Defensoria Pública por força da lei (art. 72, 

inciso II, CPC). Vale ressaltar que o entendimento é no sentido de que “a 

declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave 

burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor 

do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga 

o Juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. São 

Paulo: RT, 2003). Além disso, consta do contrato firmado informação de 

que os réus têm profissão e aparentemente exercem atividade 

remunerada. Desta feita, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão deduzida 

nos embargos de declaração, TÃO SOMENTE PARA SUPRIR A OMISSÃO 

evidenciada na decisão de id. 26189789 no que diz respeito a análise do 

pedido de concessão da gratuidade da justiça e eventual suspensão da 

verba de sucumbência arbitrada, devendo a sentença objurgada constar a 

seguinte redação em seu dispositivo: “Tratando-se os réus de parte 

representada pela Defensoria Pública tão somente por força de imposição 

da lei (art. 72, inciso II, CPC) e ausentes elementos que evidenciem o 

requisito legal para a concessão do benefício, qual seja, a insuficiência de 

recursos dos requeridos, indefiro o pedido de concessão da gratuidade 

da justiça.”. No mais, permanece a sentença como proferida. Aguarde-se 

o trânsito em julgado da sentença. Decorrido o prazo, e nada sendo 

solicitado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 29 de novembro de 2019. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005999-52.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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NATAL BISPO SALVADOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS OAB - MT19005/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Eu, Joel 

Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei. Cáceres/MT, 31 de janeiro 

de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006366-76.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE VANESSA DE ANDRADE (AUTOR(A))

DANILLO VIANA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO BATISTA LEITE (REU)

BETHANIA LUIZE DE CAMPOS LEITE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para 

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

propulsar o feito informando o endereço atualizado do(s) requerido(s), ou, 

alternativamente, no mesmo prazo, requerer o que entender pertinente. 

Cáceres/MT, 31 de janeiro de 2020. JOEL SOARES VIANA JUNIOR 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005782-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE LEE AMORIM CARRIJO (AUTOR(A))

ZILEYR AMORIM CARRIJO (AUTOR(A))

VALDEIR AMORIM CARRIJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S. S. LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

TERMO DE SESSÃO EM PDF

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005803-82.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO ARRUDA FURLANETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ana Rosa Longo Job OAB - SP374372-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

TERMO DE SESSÃO EM PDF

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001842-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO ROSA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1001842-70.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 36.240,00 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: AYMORE Endereço: 

BANCO SANTANDER, 474, RUA AMADOR BUENO 474, SANTO AMARO, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04752-901 POLO PASSIVO: Nome: ARLINDO 

ROSA Endereço: RUA JOSE RODRIGUES FONTES, SAO MIGUEL, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

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

proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora 

consistente no valor de R$ 36.240,00 e dos honorários advocatícios de 

5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, 

poderá o requerido(a) interpor embargos, que se processarão nos 

mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia 

do mandado monitório, conforme documentos vinculados disponíveis no 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:"Trata-se Ação MONITÓRIA". Movida pela Pessoa 

jurídica de direito privado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, inscrito no CNPJ sob o nº 07.707.650/0001-10, com 

sede na Rua Amador Bueno, nº 474, Bloco C, 1º andar, Santo Amaro, CEP 

04752-901, na cidade de São Paulo, Capital, em face de ARLINDO ROSA, 

brasileiro(a), solteiro(a), autônomo, portador(a) do RG nº 358471/MT e do 

CPF/MF nº 140.552.521-53, com endereço na R JOSE RODRIGUES 

FONTES 20, SAO MIGUEL, CEP 78200-000, na cidade de CACERES/MT a 

Requerente pretende obter a citação do requerido, para que efetivem o 

pagamento do valor R$ 36.240,00 (trinta e seis mil, duzentos e quarenta 

reais), no prazo de 15 dias que deverá ser atualizado até a data do efetivo 

pagamento, DOS PEDIDOS A citação/intimação do Requerido para que, 

expedindo-se o competente mandado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuem o pagamento da importância de R$ 36.240,00 (trinta e seis mil, 

duzentos e quarenta reais), acrescida da correção monetária e juros 

mora, até a data do efetivo pagamento; multa prevista no aluído 

instrumento contratual, mais os encargos moratórios previstos 

contratualmente, respeitando sempre, para todos os acréscimos, os 

limites, normas e restrições legais, ficando assim isentos de custas 

honorários advocatícios ou, querendo, ofereça embargos. Se não foram 

opostos ou rejeitados, constituir-se-á o título executivo judicial, 

prosseguindo-se, a presente ação, na forma prevista no Capítulo XI do 

Novo Código de Processo Civil, acrescendo-se as custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, penhorando-se tantos bens 

quantos bastem à garantia de execução. Por fim, requer provar o alegado 

por todos os meios de prova em direito admissíveis, consignado ainda o 

desinteresse pela designação de audiência de tentativa de conciliação. 

Declara o subscritor abaixo, que todas as peças do processo são cópias 

autênticas dos documentos originais, conforme dispõe o artigo 425, IV, do 

Código de Processo Civil. Requer, que todas as publicações deverão ser 

enviadas para o(a) Dr. ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA, brasileiro, 

casado, inscrito na OAB/MT. sob n.º 9.948-A, Dr. JAMIL ALVES DE 

SOUZA, brasileiro, divorciado, inscrito na OAB/MT. sob n.º 12.880, com 

escritório na Av. Historiador Rubens de Mendonça nº 1.894, 8º andar, sala 

8 0 2 ,  B o s q u e  d a  S a ú d e ,  C u i a b á / M T  T e l .

(65)36193100,email:antonio.samuel@advantoniosamuel.com.br,Jamil.alves

@advantoniosamuel.com.br Termos em que, dando-se a presente, o valor 

de R$ 36.240,00 (trinta e seis mil, duzentos e quarenta reais), requerendo 

os benefícios do Artigo 212 e seus parágrafos do Novo Código de 

Processo Civil e, ainda, oferecendo, condução aos Srs. Oficiais de 

Justiça, de 2ª à 6ª feira, na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 

1.894, 8º andar, sala 802, Bosque da Saúde, Cuiabá - MT.- Tel. (65) 

3619-3100, para as diligências necessárias, Deferimento. Sorocaba, 17 de 

Abril de 2018. ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB/MT 9.948-A CPF/MF 

nº 025.848.158-77 JAMIL ALVES DE SOUZA OAB/MT 12.880 CPF/MF nº 

429.322.381-91 DECISÃO: Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 

22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o pagamento do taxa 

distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Acaso providencie o pagamento, desde já analiso a inicial 

nos seguintes termos: A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento, qual seja, o pagamento de quantia em 

dinheiro, (art.700, inciso I), havendo probabilidade do direito do Autor, 

tendo em vista a prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo 

que a monitória é pertinente. Deste modo, promova-se a expedição do 
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mandado de citação para pagamento da obrigação, acrescida de 

honorários advocatícios no valor de 5% do valor da causa (art. 701, CPC), 

no prazo de quinze dias, nos termos do pedido inicial, constando-se que 

neste mesmo prazo poderá o requerido oferecer embargos (art. 702, 

CPC). Conste-se ainda que se cumprido o mandado, ou seja, havendo o 

pagamento, ficará ele, o requerido, isento do pagamento de custas 

processuais (art.701,§1º, CPC) e que, não cumprindo a obrigação ou não 

oferecendo embargos, "constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo 

judicial" (art. 702, §8º). Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 26 de 

Abril de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo 

deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do CPC). 3. 

Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por defensor 

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

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

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

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

CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo 

isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). E, para que chegue 

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

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS JOSE COSME DA 

SILVA, digitei. Cáceres, 14 de novembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006896-80.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON LEONARDO KOCHE FRANZEN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1006896-80.2019.8.11.0006 AYMORE - CNPJ: 07.707.650/0001-10 

(REQUERENTE) MARLON LEONARDO KOCHE FRANZEN - CPF: 

057.144.761-90 (REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico ...e dou fé que 

esta em DUPLICIDADE. JÁ FOI CUMPRIDO PELO COLEGA IZAEL 

SEBASTIÃO DE ARRUDA. CÁCERES/MT, 13 de janeiro de 2020. JUVENAL 

PEDROSO DA SILVA Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004430-16.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZELI DAS DORES LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação da parte requerida, com supedâneo nos 

artigos 437, § 1º c.c artigos 9 e 10 todos do CPC, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca dos documentos acostados 

aos autos (ID.Num. 28515267 s.s). Cáceres/MT, 31 de janeiro de 2020. 

Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004407-70.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. K. BISINELLA DIAS EIRELI (EXECUTADO)

BARBARA KLEIN BISINELLA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para 

efetuar a intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

propulsar o feito informando se o acordou restou cumprido. Cáceres/MT, 

31 de janeiro de 2020. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006825-78.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR BARROS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte autora da lide, na 

pessoa de seus Advogado(s), para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada para o dia 26/03/2020 13:00 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES, ficando advertidos 

de que a ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, 

sujeito a multa. Cáceres, 31 de janeiro de 2020. Joel Soares Viana Junior 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002663-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

HARRY FRIEDRICHSEN JUNIOR OAB - SC27584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE DIOVAN PINTO MACIEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

D. C. D. C. M. OAB - 032.264.141-19 (REPRESENTANTE)

DIEGO FELIPE DA CUNHA MACIEL OAB - 012.895.361-63 

(REPRESENTANTE)

MARIA CONCEICAO DA CUNHA MACIEL OAB - 483.349.871-53 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002663-11.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO PAN EXECUTADO: ESPÓLIO DE DIOVAN PINTO 

MACIEL REPRESENTANTE: MARIA CONCEICAO DA CUNHA MACIEL, DIEGO 

FELIPE DA CUNHA MACIEL, DAYANNE CRISTINNY DA CUNHA MACIEL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 101 de 1001



Reitero a intimação do exequente para que indique bens penhoráveis no 

prazo de 15 (cinco) dias, evitando-se a suspensão do processo pela 

frustração da execução. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 10 de Novembro de 2019 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001273-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSSIMAR GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os 

autos com a finalidade de efetuar a intimação da parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, documentos e o laudo médico pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, assim como, no mesmo prazo, para a parte 

requerida impugnar a r. perícia (id.Num. 27074321). Cáceres/MT, 31 de 

janeiro de 2020. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20740 Nr: 1690-98.2002.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CHAGAS MATIAS-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834-MT

 Certifico que, decorreu o prazo para a parte autora manifestar acerca da 

intimação de fls.224, tendo em vista que foi devidamente intimado via DJE 

nº 10630, de 02/12/2019 e publicado no dia 03/12/2019. Razão pela qual, 

encaminho os autos à conclusão para ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183453 Nr: 4347-56.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCS LIMA, VALÉRIA CARVALHO SANTOS 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para , no prazo 

de 05 (cinco)dias comparecer junto ao Cartório do 1º Ofício para efetuar o 

pagamento dos emolumentos a fim de possibilitar a Averbação da 

Penhora.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8842 Nr: 353-79.1999.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JULIO DO NASCIMENTO, SILVANA DO 

NASCIMENTO TAKEBAYASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BATISTA SEGUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, Edilaine Aparecida Soares Neves - OAB:15.818, 

EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - OAB:4210 MT, JOSÉ RENATO DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB:6557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para, querendo 

manifestarem acerca do LAUDO PERICIAL acostado às fls.463/522.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168287 Nr: 4902-10.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COM TIGO COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-ME, DONIZETE SILVA MOURA, ZILDINHA APARECIDA PICÃO 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista a 

devolução da carta de citação enviada ao requerido com a informação que 

o mesmo é " DESCONHECIDO" no endereço informado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9474 Nr: 78-96.2000.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO BORTOLIN, MARIA JOSEFA 

SAMPAIO BORTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:315912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GIANPIETRO 

MORALES - OAB:127878, MARIA ROSA RIBEIRO DELGADO - OAB:

 Certifico que , decorreu o prazo para a parte autora manifestar no 

presente feito, tendo em vista que foi intimado via DJE nº 10636, de 

10/12/2019 e publicado no dia 11/12/2019. Razão pela qual, encaminho os 

autos à conclusão para novas determinações. CERTIFICO ainda que o 

valor depositado às fls.441 não foi utilizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192567 Nr: 9910-31.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.C.CAMPOS & CIA LTDA - ME "DROGARIA 

BEM ESTAR", ELAINE CARDOSO CAMPOS, GERALDO DANTAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista a 

certidão do oficial de justiça que segue parcialmente transcrita ...." NÃO 

FOI POSSÍVEL CITAR GERALDO DANTAS DA SILVA, no endereço 

funciona atualmente uma boutique disse não conhecer a pessoa 

procurada; o proprietário do imóvel sr. PEDRO GODOY disse que não 

conhece GERALDO DANTAS DA SILVA e que esse imóvel sempre foi de 

aluguéis ".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177594 Nr: 782-84.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE KAREM DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 
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de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista a 

certidão do oficial de justiça que segue parcialmente transcrita...não foi 

possível proceder à penhora e demais atos de bens em nome da Sra. 

ALINE KAREM DE MORAIS, pois me dirigi na Rua Mac Leoud e não localizei 

nenhum bem, fui ainda informada pela Sra. Aline que ela reside com seus 

pais e que os bens que guarnecem a residência são deles.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169938 Nr: 6196-97.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE SOARES DA SILVA, MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DARCY DE SOUZA PESTRE, 

ROSA MARIA PESTRE COUTINHO, DECIO COUTINHO, LUCIENE PESTRE 

LISO, ANSELMO LUIS LISO, LUCIA VALDEREZ CUYABANO PESTRE, 

MANOEL ALVARES CAMPOS, CLAUDIA CUYABANO PESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme ofício de nº.751/2019 , INTIMO a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, para, no prazo de 10 (dez), comparecer junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis a fim de apresentar o Memorial Discritivo aprovado 

pela Prefeitura Municipal, constando o número da matrícula do imóvel, 

cálculo analitico e mapa, acompanhados do pagamento da Anotação de 

Responsabilidade Técnica, bem como, informar nos autos o cumprimento 

da solicitação.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100049 Nr: 5141-53.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCILEIA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

100049 §!+!R¨

EDITAL DE 20 (vinte )

 PRAZO: 15 (quinze) DIAS

AUTOS N.º 5141-53.2010.811.0006

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->

PARTE REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S/A

PARTE REQUERIDA: JUCILEIA DA ROCHA

INTIMANDO: Requerido(a): Jucileia da Rocha, Cpf: 96937734115, Rg: 

725.486 Filiação: Maria Dulcina A.d.da Rocha, brasileiro(a), casado(a), 

func.pública, atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: PARA QUE TOME CONHECIMENTO DO RECURSO DE 

APELAÇÃO DE FLS. 130/134 BEM COMO PARA NO PRAZO DE 15 DIAS 

CONTRARAZOAR.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc.Cuida-se de execução proposta por 

Banco Finasa BMC S/A em face de Jucileia da Rocha. O Exequente foi 

intimado para se manifestar quanto a diversos pontos elencados no 

despacho de fls. 120/122 e inclusive para adotar a providências 

necessárias e indicadas para prosseguimento do feito. Contudo, intimado 

por duas vezes (fls. 120/122 e 124/125) o autor somente reiterou pedido 

de penhora online, sem atender aos comandos insculpidos nos despachos 

anteriores e tampouco manifestou interesse em outras diligências para 

satisfação do seu crédito. Assim, ao ver deste Juízo, o comportamento do 

autor vem sendo desidioso e negligente o suficiente para configurar o 

abandono da causa e, por consequência, incidir sobre ela a extinção sem 

resolução do mérito, haja vista ter deixado de promover os atos e 

diligências necessárias para impulsionar o andamento do feito.Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Por 

consequência, fica revogada a liminar concedida anteriormente. 

Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém, no futuro, 

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

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josane dos Santos 

Cunha - Tecnico Judiciário, digitei.

Cáceres - MT, 5 de novembro de 2019.

Solange Biscaro Marques

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005163-79.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LEITE DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOSE MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

L DOS SANTOS & SANTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO LUIZ SPOLADOR (REU)

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1005163-79.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 105.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Defeito, 

nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: JOSE MARIA DOS SANTOS Endereço: Rua dos Descalvados, 252, 

Casa, São José, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: MARIA DE 

FATIMA LEITE DOS SANTOS Endereço: Rua Descalvados, 252, casa, São 

José, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: L DOS SANTOS & SANTOS 

LTDA Endereço: Av São Paulo, lote 01, Qd 4, Centro, S JOSÉ Q MARCOS - 

MT - CEP: 78285-000 POLO PASSIVO: Nome: WASHINGTON SIQUEIRA 

BARBOSA Endereço: AVENIDA DOM BOSCO, 1.572, Escritório de 

Advocacia, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-050 (atualmente em 

lugar incerto e não sabido) Nome: JOÃO LUIZ SPOLADOR Endereço: 

AVENIDA DOM BOSCO, 1.572, Escritório de Advocacia, CENTRO SUL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-050 (atualmente em lugar incerto e não sabido) 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

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

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

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

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

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Conforme Contrato de Honorários (prestação de 

serviços advocatícios), anexo, os requerentes procuraram os requeridos, 

na qualidade de advogados, para que estes patrocinassem defesa em 

processo de Ação Monitório , nº 2396 -69.2008.811.0039, movida pelo 

Estado de Mato Grosso em face do requerido L DOS SANTOS E SANTOS 

LTDA ME, que tramit a até os dias de hoje na Vara Cível de São José dos 

Quatro Marcos/MT. Tal processo decorreu de Cédula de Crédito Industrial 

n. 025/97 -FUNDEI/BEMAT emitida em favor do Banco do Estado de Mato 

Grosso S.A., e que hoje podem recair sobre o bem imóvel do qual os 

requerentes retiram parte de seus rendimentos através do seu aluguel. Os 

requeridos se comprometeram a: “propor compensação do débito junto a 

Fundei/Bemat para quitação das CCI 025197, suspensão de execução 

fiscal e posterior extinção do processo nº 2396- 69.2008.811.0039 e 

pedido de certidão positiva com efeito de negativa”. Como 

contraprestação, os requerentes se obrigaram a pagar o valor de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais) a título de honorários advocatícios e quitação 

de certidões de crédito, sendo pago da seguinte forma: Cheques pós 

-datados, sendo entrada de R$ 9.125,00, à vista, transferido no Banco 

Bradesco, Ag. 0417, conta nº 0265463 -6, em nome de Washington 

Siqueira Barbosa , um cheque no valor de R$ 6.480,00 para 24/09/2015 e 

R$ 14.395,00 para 24/09/2015 e o restante parcelados em 05 (cinco) 

vezes no valor de R$ 10.000,00/cada, com cheques pós -datados para 

30/60/90/120/150 dias tendo como emitente Prospera Serv. Com. e 
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Representação, do Banco Bradesco. Conforme cheques anexos, os 

requerentes pagaram os valores cobrados pelos advogados a fim de 

terem a contraprestação de seus serviços advocatícios e composição da 

dívida no processo supracitado .Ocorre, Excelência, que efetuados os 

pagamentos, conforme cópia dos cheques anexos, os requerentes 

procuraram inúmeras vezes os advogados e não encontraram os mesmos 

. Após anos da contratação dos serviços advocatícios , no início de 2018, 

o requerido João Luiz Spolador entrou em contato com o Sr. José Maria 

dos Santos, representante legal da L DOS SANTOS E SANTOS LTDA ME e 

marido da autora Maria de Fátima Leite dos Santos e, com o argumentando 

a necessidade de desbloquear as contas bancárias do requerente, 

oportunidade em que perguntaram sobre o andamento do processo, sendo 

então solicitado o pagamento de mais R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os 

quais foram depositados em sua conta bancária (Ag 0417 -0, Conta 

Poupança 1017698 - 0, Banco Bradesco), conforme extratos bancários 

anexos (um de R$ 3.500,00 e outro de 1.500,00). Os autores sentiram a 

necessidade de obter mais informações sobre o processo, em 2018 os 

requerentes buscaram orientação de outro advogado que, ao consultar o 

processo nº 2396 - 69.2008.811.0039, constatou que os requeridos, 

Washington Siqueira Barbosa e João Luiz Spolador NUNCA SE 

HABILITARAM NO PROCESSO, muito menos praticaram qualquer ato 

processual junto à demanda para a qual foram contratados e devidamente 

pagos. Muito embora o contrato tenha sido firmado em 18 de setembro de 

2015, só no primeiro semestre de 2018, após solicitarem mais R$ 5.000,00 

(cinco mui reais) que os requerentes tiveram conhecimento de que os 

advogados não haviam feito nada até o presente momento. Diante do total 

descaso dos requeridos para com os autores, estes agora encontram em 

situação complicada, com suas contas bancárias bloqueadas judicialmente 

e correndo o risco de perderem o imóvel de onde retiram grande parte de 

seus rendimentos. Por essas razões, vem a autora ao Poder Judiciário 

buscar a adequada prestação jurisdicional para os fatos acima narrados, 

devendo a reclamada ser responsabilizada, de fato, pelos riscos de sua 

atividade, bem como pelos danos experimentados pela autora até a 

presente data.Pelo exposto, requer seja julgado TOTALMENTE 

PROCEDENTE a presente Ação Trabalhista, DECLARANDO serem 

verdadeiros os documentos anexados a esta peça inicial cópia fiel dos 

originais, requerendo a Vossa Excelência a condenação dos requeridos 

nos seguintes termos: a. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, visto não poder arcar com as despesas da causa sem 

prejuízo de seu sustento e de sua família, nos termos da lei e conforme 

declaração em anexo ; b. Requer a concessão do benefício da prioridade 

na tramitação de procedimentos judiciais, nos termos do art. 1.048 do 

Código de Processo Civil e art. 71 do Estatuto do Idoso; c. Requer seja 

ANULADO O CONTRATO, nos exatos termos dos arts. 607, “caput” e 145 

e 171, inciso II, todos do Código Civil, ante a existência de inadimplemento 

contratual por parte dos requeridos e a existência de vício resultante de 

dolo;d. Requer sejam os requeridos condenados ao pagamento de 

indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

como forma de reparação pela angústia e sofrimento experimentados com 

o abandono técnico -profissional e as consequências que agora 

certamente terão que enfrentar como a penhora de contas bancárias e do 

imóvel do qual retiram parte de seus lucros; e. Requer sejam os requeridos 

compelidos a restabelecerem o “status quo ante”, nos termos do art. 182, 

do CC, dos autores, mediante a devolução integral dos valores pagos, 

quais sejam: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) mais R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), sendo este último valor cobrado pelos requeridos em 2018 

conforme comprovante de pagamento anexo, totalizando R$ 85.000,00 

(oitenta e cinco mil reais), devidamente corrigidos com juros e correção 

monetária. f. Requer seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA DE 

NATUREZA CAUTELAR a fim de determinar a restrição on -line de BENS e 

VALORES de titularidades dos requeridos evitando -se que estes se 

esquivem da sua responsabilidade, bem como garantam a satisfação do 

crédito devido aos autores em futuro cumprimento de sentença e 

execução, mediante BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD; devendo constar 

em tais bens a restrição judicial. g. Requer a condenação da reclamada ao 

pagamento de honorários sucumbenciais , nos termos da lei processual 

civil; h. Por derradeiro, requer, ao final do processo, que Vossa 

Excelência envie a decisão condenatória à Ordem dos Advogados do 

Brasil seccional Cuiabá/MT, a fim de tomarem conhecimento dos atos 

praticados pelos requeridos com as devidas providências que julgarem 

necessário.Requer sej am os requeridos citados para apresentarem 

contestação no prazo legal, sob pena de revelia, devendo a ação ser 

julgada totalmente procedente, com a condenação dos Réus nos pleitos 

declinados. Protesta pela produção de todos os meios de prova em direito 

admitidos, prova testemunhal, depoimento pessoal dos reclamados , sob 

pena de confissão. Dá -se à causa o valor de R$ 105 .000 ,00 (cento e 

cinco mil reais) DECISÃO: Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO 

DE CONTRATO ADVOCATÍCIO C.C INDENIZAÇÃO E TUTELA DE URGÊNCIA 

CAUTELAR ajuizada por L DOS SANTOS E SANTOS LTDA e Outros, em 

face de JOÃO LUIZ SPOLADOR e Outro. Há questão processual pendente 

de solução a cujo respeito foi franqueado à parte autora a manifestação 

por meio do despacho contido no id. 22919087 - Pág. 1. Vê-se que a parte 

requerida ainda não foi citada. Também se observa que a demanda versa 

acerca de relação contratual de prestação de serviços pactuada entre as 

partes. Nesse sentido, tem-se por certo que a cláusula de eleição de foro 

na espécie é possível dada a natureza relativa da competência. Por outro 

lado, não escapa do Juízo a possibilidade da análise quanto a abusividade 

da cláusula de eleição de foro estabelecida entre as partes. Pois bem. A 

esse respeito, convém destacar o que dispõe o art. 63 e §§ que assim 

dispõe: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do 

valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de 

direitos e obrigações. § 1º A eleição de foro só produz efeito quando 

constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado 

negócio jurídico. § 2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores 

das partes. § 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se 

abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a 

remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4º Citado, 

incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na 

contestação, sob pena de preclusão.” (g.n.). Pelos §§3° e 4° 

depreende-se que há a possibilidade do reconhecimento de ofício pelo 

Juízo antes da citação quanto eventual abusividade da cláusula de eleição 

de foro, por outro lado, não se afasta a possibilidade de ser levada à 

efeito a citação e por ocasião da defesa ser questionada a abusividade da 

aludida cláusula (§4°) sob pena de prorrogação da competência.Neste 

caso, embora o interesse da relativização da mencionada cláusula seja da 

parte autora, enquanto que, em tese, será do réu o interesse do 

reconhecimento da validade da cláusula, na esteira da competência 

relativa, hei por bem aguardar o exercício do contraditório para a parte ré, 

mediante o oferecimento de defesa, a fim de que só por ocasião do 

despacho saneador este Juízo aprecie a validade ou nulidade da cláusula 

de eleição de foro. Assim sendo, postergo a análise da competência para 

o momento posterior, qual seja, o despacho saneador, após esgotada a 

fase postulatória. Do mesmo modo, a análise da tutela de urgência também 

deverá ser postergada, uma vez que embora razoáveis os argumentos, o 

contraditório mostra-se recomendado, notadamente dados os efeitos 

concretos e imediatos postulados em forma de tutela de urgência. 

Ademais, não se nota a princípio risco de perecimento do direito, pois não 

se tem informações de que os requeridos estejam a dilapidar patrimônio ou 

com qualquer outro comportamento no sentido de frustrar a satisfação de 

eventual obrigação que poderá ser reconhecida nesta ação. Portanto, o 

contraditório prévio parece-nos a medida adequada à espécie. Sendo 

assim, neste momento, delibero nos seguintes termos: Defiro 

provisoriamente os benefícios da justiça gratuita. Digo que o deferimento 

será provisório, pois nota-se que a parte autora fez constar extrato 

bancário de apenas uma pessoa dentre os demandantes. Assim sendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, independente do curso do procedimento, 

deverá a parte autora juntar aos autos os extratos bancários dos últimos 

90 dias de todos os demandantes, a fim de que o Juízo por ocasião do 

despacho saneador faça nova análise quanto ao pedido de justiça 

gratuita. Por outro lado, caso reconheçam a falta de razoabilidade no 

pedido de justiça gratuita, poderão no mesmo prazo recolher as custas do 

processo. Por outro lado, caso insistam no pedido de justiça gratuita e no 

despacho saneador eventualmente seja indeferido o pedido de gratuidade, 

será dado prazo para o recolhimento retroativo de todas as custas do 

processo sob pena de extinção sem resolução do mérito, e no caso de 

ocorrer a extinção sem resolução do mérito por falta de recolhimento das 

custas os débitos serão encaminhados à Fazenda Pública Estadual para 

fins de inscrição na dívida ativa do Estado. Portanto: Cite-se e intime-se 

o(a) Requerido(a) para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 
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justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. Em sendo oferecida contestação, 

intimem-se os autores para que ofereçam a impugnação à contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 350 e 351 do CPC). A intimação da parte Autora 

será efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Cáceres/MT., 

17 de Setembro de 2019 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOARES VIANA JUNIOR, digitei. Cáceres-MT, 31 de janeiro de 2020. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

4ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006667-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADROALDO ALVES CAMELO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 25/03/2020 16:30 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES. CÁCERES/MT, 31 de janeiro de 

2020. VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA Analista Judiciário SEDE DO 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006848-24.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 

25/03/2020 16:45 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE CÁCERES. Cáceres/MT, 31 de Janeiro de 2019. Valdiney da 

Silva Nogueira - Analista Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA 

E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006558-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSVEPAR TRANSPORTES E VEICULOS PARANA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA AGDA DA SILVA OAB - PR40659 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 

29/04/2020 16:00 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE CÁCERES. Cáceres/MT, 31 de Janeiro de 2019. Valdiney da 

Silva Nogueira - Analista Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA 

E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000119-45.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO ANTONIASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE PROCOPIO MOREIRA OAB - MT24200/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 

29/04/2020 16:30 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 
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CONFLITO DE CÁCERES. , 31 de janeiro de 2020. VALDINEY DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 100795 Nr: 5888-03.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRO RAMOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de nulidade de sentença formulado pela parte autora 

na fl. 119.

Manifestação do requerido de fls. 123/124.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que os causídicos ANTONIO DAN e 

PAULA MARCIA CAECRES DAN tomaram ciência da sentença de fls. 

108/114 em 08/07/2019, na edição n°. 10528, do Diário da Justiça 

Eletrônico.

De outro lado, o atual patrono do requerente, Dr. ANTONIO CARLOS 

CARVALHO FARIA (OAB/MT 18744), protocolou petição arguindo nulidade 

em 03/07/2019, restando ciente do decisum prolatado.

Sendo assim, deveria, no prazo legal, ter apresentado recurso devido, 

conforme disciplina a legislação processual vigente, de sorte que o pedido 

em questão não pode ser conhecido, pois não se enquadra nas hipóteses 

previstas no art. 494 do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. 

SENTENÇA. MODIFICAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO. VEDAÇÃO. ART. 494 

DO CPC. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES. Nos termos do art. 494 do novel 

diploma instrumental civil, uma vez proferida sentença, o magistrado 

somente pode alterá-la para corrigir erro material ou mediante oposição de 

embargos de declaração. Não se divisando as hipóteses em evidência, 

ipso facto, não há se cogitar de sua modificação.

(TJMG - 10ª Câmara Cível, Apelação 1.0000.19.131161-2/001, relatora 

Desa. JAQUELINE CALÁBRIA ALBUQUERQUE, julgada em 12/11/2019)

Isto posto e por tudo o que mais consta, DECIDO:

a) NÃO CONHECER o pedido de fl. 119, pelas razões já expostas;

b) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245745 Nr: 945-25.2019.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA FERREIRA GADOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GOMES RIBEIRO - OAB:2220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Amparada pelo artigo 152, inciso Vi do CPC, em atenção ao pedido retro, 

certifico que substitui os anexos de fls. 08 a 20 por cópias, assim, intimo o 

requerente, via DJE, para que fique ciente de que os documentos estão na 

contracapa dos autos para retirada nesta Secretaria no prazo de 05 dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90711 Nr: 5915-20.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETH ASSIS POQUIVIQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Estado do Mato Grosso

 Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Cáceres / Quarta Vara

Alvará Eletrônico n° 583293-4 / 2020

Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2020

Este documento é somente informativo.

Processo / Ano: 0 / 0 Tipo de Procedimento: Processo

Número Único 5915-20.2009.811.0006

Requerente: JOSE NUNES ORTIZ Advogado: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

Requerido: O ESTADO DE MATO GROSSO

Beneficiário: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

Conta Judicial 4100117673098

Valor: R$ 8.194,22 (oito mil e cento e noventa e quatro reais e vinte e dois 

centavos)

Autorizado: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 924.435.911-15

Data de Emissão: 30/01/2020

Titular Conta JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ Titular Conta 924.435.911-15

Banco Agência Conta

 104 - Caixa Econômica Federal 3290 203100

Forma Liberação T.E.D.

Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos

Observação: DADOS BANCÁRIOS àS FLS. 323, RPV DOS HONORÁRIOS 

ÀS FLS. 360/360-V E DECISÃO DE FLS. 370.

Usuário: ANA VERONICA BISINOTO ROJAS

Status: Solicitado

Mensagem: Aguardando Assinatura

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178643 Nr: 1437-56.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELZA DE CARVALHO MENDES, JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Estado do Mato Grosso

 Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Cáceres / Quarta Vara

Alvará Eletrônico n° 583299-3 / 2020

Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2020

Este documento é somente informativo.

Processo / Ano: 0 / 0 Tipo de Procedimento: Processo

Número Único 1437-56.2015.811.0006

Requerente: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA Advogado: JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA

Requerido: HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT

Beneficiário: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

Conta Judicial 2100105016451

Valor: R$ 2.023,31 (dois mil e vinte e três reais e trinta e um centavos)

Autorizado: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 924.435.911-15

Data de Emissão: 30/01/2020

Titular Conta JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ Titular Conta 924.435.911-15

Banco Agência Conta

 001 - Banco do Brasil S.A. 0184 78093

Forma Liberação Crédito no BB

Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos

Observação: VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
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(DADOS ÀS FLS. 77) E SENTENÇA DE FLS. 114.

Usuário: ANA VERONICA BISINOTO ROJAS

Status: Solicitado

Mensagem: Aguardando Assinatura

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178643 Nr: 1437-56.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELZA DE CARVALHO MENDES, JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Estado do Mato Grosso

 Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Cáceres / Quarta Vara

Alvará Eletrônico n° 583302-7 / 2020

Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2020

Este documento é somente informativo.

Processo / Ano: 0 / 0 Tipo de Procedimento: Processo

Número Único 1437-56.2015.811.0006

Requerente: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA Advogado: JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA

Requerido: HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT

Beneficiário: ELZA DE CARVALHO MENDES

Conta Judicial 2100105016451

Valor: R$ 3.147,39 (três mil e cento e quarenta e sete reais e trinta e nove 

centavos)

Autorizado: ELZA DE CARVALHO MENDES

CPF/CNPJ: 325.941.511-49

Data de Emissão: 30/01/2020

Titular Conta ELZA DE CARVALHO MENDES

CPF/CNPJ Titular Conta 325.941.511-49

Banco Agência Conta

 104 - Caixa Econômica Federal 0870 393498

Forma Liberação D.O.C.

Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos

Observação: DADOS BANCÁRIOS DA REQUERENTE ÀS FLS. 71 

(CRÉDITO PRINCIPAL), SENTENÇA DE FLS. 114.

Usuário: ANA VERONICA BISINOTO ROJAS

Status: Solicitado

Mensagem: Aguardando Assinatura

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184965 Nr: 5203-20.2015.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR GRAMULHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA BARROS CAPELEIRO - 

OAB:17374/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - 

OAB:, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O

 Em atenção ao pedido retro, amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, 

em que pese a carga dos autos pela Procuradoria do Estado de 

18/12/2019 a 17/01/2020, CERTIFICO que os prazos processuais estavam 

suspensos em razão de 20/12/2019 a 20/01/2020, só tendo ínicio a 

contagem a partir de 21/01/2020, ou seja, na data do protocolo da petição 

o prazo para manifestação sequer tinha iniciado. Assim, considerando que 

o prazo ainda está em curso, impulsiono os autos para o escaninho 

"aguardando decurso do prazo".

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76186 Nr: 2832-30.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Estado do Mato Grosso

 Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Cáceres / Quarta Vara

Alvará Eletrônico n° 583221-7 / 2020

Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2020

Este documento é somente informativo.

Processo / Ano: 0 / 0 Tipo de Procedimento: Processo

Número Único 2832-30.2008.811.0006

Requerente: RONALDO GOMES Advogado: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

Requerido: Estado de Mato Grosso

Beneficiário: RONALDO GOMES

Conta Judicial 4400120927694

Valor: R$ 4.246,39 (quatro mil e duzentos e quarenta e seis reais e trinta e 

nove centavos)

Autorizado: RONALDO GOMES

CPF/CNPJ: 429.808.101-00

Data de Emissão: 30/01/2020

Titular Conta RONALDO GOMES

CPF/CNPJ Titular Conta 429.808.101-00

Banco Agência Conta

 001 - Banco do Brasil S.A. 0184 427489

Forma Liberação Crédito no BB

Tipo Liberação Valor Valor Exato

Observação: CRÉDITO PRINCIPAL CONFORME RPV DE FLS. 199, DADOS 

BANCÁRIOS ÀS FLS. 184 E DECISÃO DE BLOQUEIO ÀS FLS. 206.

Usuário: ANA VERONICA BISINOTO ROJAS

Status: Solicitado

Mensagem: Aguardando Assinatura

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12365 Nr: 1974-77.2000.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SOUZA FERREIRA, MARIA DE 

FÁTIMA DE SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado do Mato Grosso

 Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Cáceres / Quarta Vara

Alvará Eletrônico n° 583228-4 / 2020

Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2020

Este documento é somente informativo.

Processo / Ano: 0 / 0 Tipo de Procedimento: Processo

Número Único 1974-77.2000.811.0006

Requerente: ESTADO DE MATO GROSSO

Requerido: MARIA DE FATIMA SOUZA FERREIRA

Beneficiário: MARIA DE FATIMA SOUZA FERREIRA

Conta Judicial 1000111069931

Valor: R$ 2.348,93 (dois mil e trezentos e quarenta e oito reais e noventa e 

três centavos)

Autorizado: MARIA DE FATIMA SOUZA FERREIRA

CPF/CNPJ: 362.014.131-20

Data de Emissão: 30/01/2020

Titular Conta MARIA DE FATIMA SOUZA FERREIRA

CPF/CNPJ Titular Conta 362.014.131-20

Banco Agência Conta

 001 - Banco do Brasil S.A. 0184 126306
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Forma Liberação Crédito no BB

Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta

Observação: DECISÃO DE FLS. 432 E DADOS BANCÁRIOS DA 

REQUERIDA àS FLS. 434.

Usuário: ANA VERONICA BISINOTO ROJAS

Status: Solicitado

Mensagem: Aguardando Assinatura

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151570 Nr: 10409-20.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL V.L. DE VEÍCULOS E PEÇAS 

LTDA, EDIMÉIA MARIA DE REZENDE COSTA, PAULO DONIZETE DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUDMILA FREITAS 

ORTEGA, para devolução dos autos nº 10409-20.2012.811.0006, 

Protocolo 151570, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178748 Nr: 1484-30.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA SEBASTIANA VALEJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVANIA TOLEDO RODRIGUES, HOSPITAL 

REGIONAL DR. ANTONIO FONTES, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALVARES CAMPOS 

JUNIOR - OAB:9791, SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - OAB:6270

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MANOEL ALVARES 

CAMPOS JUNIOR, para devolução dos autos nº 1484-30.2015.811.0006, 

Protocolo 178748, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58136 Nr: 4481-98.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOÍSIO COELHO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA - OAB:2394 MT, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B, José Mauricio Jorge da Cunha - OAB:2.493 

MT, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - OAB:12.829

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LETICIA COSTA 

BARROS, para devolução dos autos nº 4481-98.2006.811.0006, Protocolo 

58136, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161484 Nr: 9279-58.2013.811.0006

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANYELLA RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS CARGO DOCENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA COSTA BARROS - 

OAB:25368/O, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - OAB:12.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, 

JANAINA HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA 

ALBINO - OAB:, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE - 

OAB:12.768, RAFAELA EMILIA BORTOLINI - OAB:, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:12985

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LETICIA COSTA 

BARROS, para devolução dos autos nº 9279-58.2013.811.0006, Protocolo 

161484, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154975 Nr: 2460-08.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA PACHURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - 

OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARLY DE FÁTIMA 

FERREIRA, para devolução dos autos nº 2460-08.2013.811.0006, 

Protocolo 154975, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154969 Nr: 2454-98.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANE FREIRE CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - 

OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARLY DE FÁTIMA 

FERREIRA, para devolução dos autos nº 2454-98.2013.811.0006, 

Protocolo 154969, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190381 Nr: 8517-71.2015.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO RURAL DE CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE OVELAR - OAB:8342

 Estado do Mato Grosso

 Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Cáceres / Quarta Vara

Alvará Eletrônico n° 583132-6 / 2020

Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2020

Este documento é somente informativo.

Processo / Ano: 0 / 0 Tipo de Procedimento: Processo

Número Único 8517-71.2015.811.0006

Requerente: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL PGE/MT

Requerido: SINDICATO RURAL DE CÁCERES

Beneficiário: SINDICATO RURAL DE CACERES

Conta Judicial 600119771118

Valor: R$ 3.507,51 (três mil e quinhentos e sete reais e cinquenta e um 

centavos)

Autorizado: SINDICATO RURAL DE CACERES

CPF/CNPJ: 01.370.451/0001-83

Data de Emissão: 30/01/2020

Titular Conta SINDICATO RURAL DE CACERES

CPF/CNPJ Titular Conta 01.370.451/0001-83

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 108 de 1001



Banco Agência Conta

 748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A. 0804 577294

Forma Liberação D.O.C.

Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta

Observação: DADOS BANCÁRIOS DO REQUERIDO ÀS FLS. 37, 

SENTENÇA DE LIBERAÇÃO ÀS FLS. 38.

Usuário: ANA VERONICA BISINOTO ROJAS

Status: Solicitado

Mensagem: Aguardando Assinatura

Este documento é somente informativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187241 Nr: 6465-05.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA DE LAET FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE OVELAR - OAB:8342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado do Mato Grosso

 Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Cáceres / Quarta Vara

Alvará Eletrônico n° 583140-7 / 2020

Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2020

Este documento é somente informativo.

Processo / Ano: 0 / 0 Tipo de Procedimento: Processo

Número Único 6465-05.2015.811.0006

Requerente: EDNA DE LAET FERREIRA Advogado: ANDRE OVELAR

Requerido: Estado de Mato Grosso

Beneficiário: ANDRE OVELAR

Conta Judicial 2100105016452

Valor: R$ 18.174,21 (dezoito mil e cento e setenta e quatro reais e vinte e 

um centavos)

Autorizado: ANDRE OVELAR

CPF/CNPJ: 429.877.171-72

Data de Emissão: 30/01/2020

Titular Conta ANDRE OVELAR

CPF/CNPJ Titular Conta 429.877.171-72

Banco Agência Conta

 001 - Banco do Brasil S.A. 0184 24686

Forma Liberação Crédito no BB

Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta

Observação: CRÉDITO PRINCIPAL + HONORÁRIOS (PROCURAÇÃO COM 

PODERES PARA DAR E RECEBER QUITAÇÃO àS FLS. 07), SENTENÇA ÀS 

FLS. 73.

Usuário: ANA VERONICA BISINOTO ROJAS

Status: Solicitado

Mensagem: Aguardando Assinatura

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154966 Nr: 2451-46.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLENI SATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - 

OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, intimo a parte autora, via DJE, 

para que, no prazo de 05 dias, informe o número do CPF e dados 

bancários os quais deseja a transferência dos valores relativos ao 

pagamento da RPV.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100903 Nr: 5996-32.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILZA DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Estado do Mato Grosso

 Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Cáceres / Quarta Vara

Alvará Eletrônico n° 583147-4 / 2020

Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2020

Este documento é somente informativo.

Processo / Ano: 419 / 2010 Tipo de Procedimento: Processo

Número Único 5996-32.2010.811.0006

Requerente: DENILZA DA SILVA CAMPOS

Requerido: Estado de Mato Grosso

Beneficiário: DENAILZA DA SILVA CAMPOS

Conta Judicial 1400102843732

Valor: R$ 6.774,45 (seis mil e setecentos e setenta e quatro reais e 

quarenta e cinco centavos)

Autorizado: DENAILZA DA SILVA CAMPOS

CPF/CNPJ: 016.736.391-35

Data de Emissão: 30/01/2020

Titular Conta DENAILZA DA SILVA CAMPOS

CPF/CNPJ Titular Conta 016.736.391-35

Banco Agência Conta

 001 - Banco do Brasil S.A. 0184 339733

Forma Liberação Crédito no BB

Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos

Observação: VALOR REFERENTE AO CRÉDITO PRINCIPAL, 

DESCONTADOS OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E IRRF, DE ACORDO 

COM OS CÁLCULOS DO DAP ÀS FLS. 210, DADOS BANCÁRIOS ÀS FLS. 

200 E SENTENÇA ÀS FLS. 222.

Usuário: ANA VERONICA BISINOTO ROJAS

Status: Solicitado

Mensagem: Aguardando Assinatura

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100903 Nr: 5996-32.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILZA DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Estado do Mato Grosso

 Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Cáceres / Quarta Vara

Alvará Eletrônico n° 583170-9 / 2020

Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2020

Este documento é somente informativo.

Processo / Ano: 419 / 2010 Tipo de Procedimento: Processo

Número Único 5996-32.2010.811.0006

Requerente: DENILZA DA SILVA CAMPOS Advogado: JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA

Requerido: Estado de Mato Grosso

Beneficiário: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

Conta Judicial 1400102843732

Valor: R$ 4.052,64 (quatro mil e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro 

centavos)

Autorizado: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 924.435.911-15

Data de Emissão: 30/01/2020

Titular Conta JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ Titular Conta 924.435.911-15

Banco Agência Conta
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 001 - Banco do Brasil S.A. 0184 78093

Forma Liberação Crédito no BB

Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos

Observação: SOMA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E 

CONTRATUAIS, CONFORME HOMOLOGAÇÃO DE FLS. 194, RPV DE FLS. 

201 E CÁLCULOS DO DAP ÀS FLS. 210 E 211.

Usuário: ANA VERONICA BISINOTO ROJAS

Status: Solicitado

Mensagem: Aguardando Assinatura

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 9063 Nr: 416-41.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERINALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSTITUTO 

NACIONAL SEGURO SOCIAL - OAB:

 Isto posto e por tudo o que mais consta, DECIDO:a) INDEFIRO os pedidos 

de fls. 400/402, pelas razões já expostas;b) Encaminhe-se cópia da 

presente decisão à Central de Precatórios do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso;c) Cumpra-se o item "c" da decisão de fl. 394;d) No mais, 

aguarde-se o pagamento do aludido precatório;e) Informado o pagamento, 

conclusos;f) Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90711 Nr: 5915-20.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETH ASSIS POQUIVIQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Estado do Mato Grosso

 Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Cáceres / Quarta Vara

Alvará Eletrônico n° 583285-3 / 2020

Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2020

Este documento é somente informativo.

Processo / Ano: 0 / 0 Tipo de Procedimento: Processo

Número Único 5915-20.2009.811.0006

Requerente: JOSE NUNES ORTIZ

Requerido: O ESTADO DE MATO GROSSO

Beneficiário: JOSE NUNES ORTIZ

Conta Judicial 4100117673098

Valor: R$ 3.830,60 (três mil e oitocentos e trinta reais e sessenta 

centavos)

Autorizado: JOSE NUNES ORTIZ

CPF/CNPJ: 531.721.081-04

Data de Emissão: 30/01/2020

Titular Conta JOSE NUNES ORTIZ

CPF/CNPJ Titular Conta 531.721.081-04

Banco Agência Conta

 104 - Caixa Econômica Federal 0870 48037

Forma Liberação D.O.C.

Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos

Observação: DADOS BANCÁRIOS ÀS FLS. 323, RPV DE FLS. 359 E 

DECISÃO DE FLS. 366.

Usuário: ANA VERONICA BISINOTO ROJAS

Status: Solicitado

Mensagem: Aguardando Assinatura

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90711 Nr: 5915-20.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETH ASSIS POQUIVIQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Estado do Mato Grosso

 Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Cáceres / Quarta Vara

Alvará Eletrônico n° 583272-1 / 2020

Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2020

Este documento é somente informativo.

Processo / Ano: 0 / 0 Tipo de Procedimento: Processo

Número Único 5915-20.2009.811.0006

Requerente: JOSE NUNES ORTIZ

Requerido: O ESTADO DE MATO GROSSO

Beneficiário: ELISABETH ASSIS POQUIVIQUI SILVA

Conta Judicial 4100117673098

Valor: R$ 19.353,54 (dezenove mil e trezentos e cinquenta e três reais e 

cinquenta e quatro centavos)

Autorizado: ELISABETH ASSIS POQUIVIQUI SILVA

CPF/CNPJ: 293.196.251-15

Data de Emissão: 30/01/2020

Titular Conta ELISABETH ASSIS POQUIVIQUI SILVA

CPF/CNPJ Titular Conta 293.196.251-15

Banco Agência Conta

 033 - Banco Santander (Brasil) S. A. 4407 10828918

Forma Liberação T.E.D.

Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos

Observação: DADOS BANCÁRIOS ÀS FLS. 323, RPV DE FLS. 358 E 

DECISÃO DE FLS. 370.

Usuário: ANA VERONICA BISINOTO ROJAS

Status: Solicitado

Mensagem: Aguardando Assinatura

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 161129 Nr: 8933-10.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BENEDITO ALVES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSÉRGIO ROJAS 

PIOVESAN - OAB:4848 MT

 a)JULGAR parcialmente procedentes os pedidos de reconhecimento de 

ato de improbidade e, em consequência, EXTINGUIR o presente feito com 

resolução de mérito, forte no art. 487, inciso I, do CPC, para: I) 

RECONHECER a prática de ato de improbidade administrativa pelo réu 

JOÃO BENEDITO ALVES DE ARRUDA, em razão de sua conduta incidir no 

artigo 11, da Lei 8.429/92, SUJEITANDO-O, com fundamento no artigo 12, 

inciso III, da LIA, às seguintes penas: 1) pagamento, de multa civil no 

patamar de 05 (cinco) vezes o valor de sua remuneração do cargo ao 

tempo dos fatos, devidamente atualizada pela correção monetária e juros 

de mora; 2) suspensão dos direitos políticos do condenado pelo prazo de 

03 (três) anos; b)Custas e despesas processuais pelo vencido. Sem 

honorários na forma da lei;c)Após o trânsito em julgado, comunique-se a 

Receita Federal e Justiça Eleitoral dos termos desta decisão, bem como 

tornem os autos conclusos para anotação correspondente no Cadastro 

Nacional de condenados por improbidade administrativa 

(CNJ);d)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 239072 Nr: 7366-65.2018.811.0006

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

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LEONARDO CERAVOLO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS SEGATTO JORGE DA 

CUNHA - OAB:12649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o que mais consta, DECIDO:a) EXTINGUIR O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante a ocorrência de litispendência, nos 

termos do art. 485, V, do CPC;b) Considerando o item anterior, revogo a 

suspensão do feito em apenso;c) Custas já recolhidas nas fls. 108/109;d) 

Condeno o embargante ao pagamento de honorários advocatícios 

correspondentes a 08% (oito por cento) do valor da causa, nos termos do 

art. 85, § 3°, II, do CPC;e) Transitada em julgado, remeta-se cópia deste 

decisum aos autos de código 153531. Após, arquive-se o presente feito 

com as anotações e baixas de estilo;f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155189 Nr: 2687-95.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS MARCOS VERA TURDERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRTES GISELLA BIACCHI 

BELLE - OAB:9714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Dos autos que a parte executada efetuou o pagamento da RPV devida ao 

causídico da Exequente, referente aos honorários sucumbenciais (fls. 

233/234)

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Expeça-se alvará de liberação dos valores depositados às fls. 233/234, 

devendo ser transferido para a conta indicada pela parte credora na fl. 

208;

b) Após, intime-se o Exequente para que se manifeste acerca de eventual 

saldo remanescente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão;

 c) Em caso de manifestação do Exequente, volvem-me os autos 

conclusos;

d) Transcorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

aguarde-se o pagamento do precatório de fls. 138/139, referente ao valor 

principal.

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 60891 Nr: 7190-09.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACILDO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS PINTO DUARTE - 

OAB:15.990, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por JACILDO DE 

MORAES contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na qual há nos autos 

informação de pagamento das RPV’s (fls. 301/302).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Assim, com a satisfação da obrigação, o feito deve ser extinto com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução do mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Após, expeça-se alvará de liberação dos valores depositados (fl. 302), 

devendo ser transferidos para as contas indicadas pela parte credora (fl. 

253);

c) Ausente informação acerca do recolhimento das deduções fiscais 

pertinentes, expeça-se Ofício ao órgão competente;

d) Sem custas e sem honorários;

 e) Após, transitada em julgado e cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito com as baixas de estilo;

f) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150354 Nr: 9100-61.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABATEDOURO SÃO JORGE LTDA, CARLOS 

JOSÉ DE FAVARE, THIAGO FARIA DE FAVARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/0, SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI - 

OAB:14718 MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, na qual há informação nos autos do 

pagamento da dívida na via administrativa (fls. 82/84).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Sendo assim, a satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção 

do feito com resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem honorários;

c) Custas pelo Executado;

 d) Preclusa a via recursal, ao arquivo com as baixas de praxe;

e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 60342 Nr: 6621-08.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDETE ANYONIO DE BRITO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE OVELAR - OAB:8342, 

JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MT - OAB:

 Vistos, etc.

Dos autos que a parte executada efetuou o pagamento da RPV devida ao 

causídico da Exequente, referente aos honorários sucumbenciais (fls. 

305/307)

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Expeça-se alvará de liberação dos valores depositados às fls. 305/307, 

devendo ser transferido para a conta indicada pela parte credora na fl. 

273;

b) Após, intime-se a Exequente para que se manifeste acerca de eventual 

saldo remanescente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão;

 c) Em caso de manifestação do Exequente, volvem-me os autos 

conclusos para deliberações;

d) Transcorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

aguarde-se o pagamento do precatório de fls. 294/295, referente ao valor 

principal.

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 57905 Nr: 4248-04.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: MARTA DOS SANTOS MIRANDA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Expeça-se alvará de liberação dos valores depositados às fls. 244/246, 

devendo ser transferidos conforme indicado pela parte credora nas fls. 

216/217.

Após, intime-se a Exequente para se manifestar acerca de eventual saldo 

remanescente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Às providências. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000287-47.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS EDNELSON GARCIA BELLO (REU)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Processo: 

1000287-47.2020.8.11.0006. AUTOR(A): IVONE DOS SANTOS OLIVEIRA 

REU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIACAO 

CONGREGACAO DESANTA CATARINA, MARCOS EDNELSON GARCIA 

BELLO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS, MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA interposta por 

IVONE LEITE DOS SANTOS, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES e MARCOS EDNELSON GARCIA 

BELLO, todos qualificados na inicial (evento nº 28606183). Acostou-se à 

inicial documentos pertinentes. Os autos vieram conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento e decido. Em princípio, recebo a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 319, do Novo Código de Processo Civil e 

não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Defiro, ainda, 

os benefícios da Justiça Gratuita. Reporto-me ao pedido de tutela 

específica, com fulcro no art. 300 do CPC. Relata a parte autora que após 

ter realizado cirurgia de tireoidectomia total em outubro de 2017, ocorreram 

complicações cirúrgicas e desenvolveu pneumonia, de modo que foi 

entubada e submetida à traqueostomia. Após o referido procedimento, 

sustenta a autora que não conseguia respirar pelo nariz, e em meados de 

2018, foi informada pelo médico cirurgião, ora requerido, que a 

traqueostomia era permanente e teria que viver o resto da vida com a 

cânula traqueal (tudo de metal) no meio do pescoço para auxiliar na 

respiração, deixando-a totalmente abalada física e psicologicamente. 

Diante de tais fatos, a requerente pugna por liminar de obrigação de fazer 

para que os requeridos paguem à Autora, a título de pensão mensal, o 

valor de 01 (um) salário mínimo até que esteja apta a trabalhar. Para a 

concessão da tutela de urgência, exige a lei a conjugação dos seguintes 

requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, NCPC. Por ora, o caso é de 

indeferimento da liminar. É indiscutível que a autora padece de sérios 

problemas de saúde decorrentes de complicações pós-cirúrgicas. 

Entretanto, não se verifica nos autos prova inequívoca da 

responsabilidade dos requeridos pelo alegado erro médico e pela má 

prestação de serviços que justifique, neste momento, a liminar pretendida. 

Com efeito, apesar da gravidade dos fatos narrados pela autora e sua 

delicada situação de saúde, face à documentação acostada ao feito, não 

há como aferir, por ora, o nexo causal entre o erro médico relatado e os 

sintomas acometidos pela autora. Nesse sentido, o laudo médico de 

22/11/2017 juntado ao feito revela que a autora sofreu complicação 

pós-operatória, sem apontar eventual responsabilização: “Atesto para fins 

trabalhistas e previdenciários que a Sra. IVONE LEITE DOS SANTOS, 56 

anos, RG 2810157-0 SSP/MT, é portadora de Bócio Colóide Difuso com 

Hipotireoidismo (CID-10 E04). Foi submetida à procedimento cirúrgico em 

23/10/2017 (Tireoidectomia total). Evoluiu com complicação pós-operatória 

(laringoespasmo severo, com insuficiência ventilatória). Permaneceu em 

ventilação mecânica e desenvolveu pneumonia associada à ventilação 

mecânica (CID-10 J17.8) e, devido à intubação prolongada e à 

necessidade de suporte ventilatório em UTI, foi submetida à traqueostomia 

no dia 30/10/2017.” (Id. 28607466). – destacou-se. No caso, mister se faz 

a confecção de perícia médica, exigindo o feito dilação probatória, o que 

inviabiliza o deferimento da medida liminar. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – Ação indenizatória - Erro médico - Pensão mensal vitalícia 

- Pedido de tutela antecipada – Ausência de prova inequívoca da da 

responsabilidade dos agravados pelo alegado erro médico e pela má 

prestação de serviços que justifique o dever de indenizar – Ausência dos 

requisitos do art. 300 do CPC – Necessidade de maior dilação probatória - 

Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 

20825462020198260000 SP 2082546-20.2019.8.26.0000, Relator: Clara 

Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 25/06/2019, 8ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 25/06/2019). Isto posto, e por tudo mais que 

dos autos consta, DECIDO: a) RECEBER A PEÇA INICIAL, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos 

defeitos do art. 330 do CPC; b) INDEFERIR o pedido de TUTELA DE 

URGÊNCIA, por ausência dos requisitos do art. 300 CPC; c) Dispensada a 

audiência de conciliação em razão da impossibilidade de transação, 

conforme o art. 334 § 4.º, II CPC; d) Citem-se os requeridos da presente 

ação para querendo apresentarem contestação, na forma do art. 335, III e 

com prazo previsto no art. 183, todos do CPC; e) Após, ao autor para 

impugnar; f) Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às providências.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-69.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOUSA PAULA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000292-69.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:RAQUEL SOUSA 

PAULA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS 

DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/03/2020 Hora: 

13:00 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 31 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-54.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOUSA PAULA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000293-54.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:RAQUEL SOUSA 

PAULA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 16/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA DAS 
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MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002404-45.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DIAS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 31/05/2019 

14:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal. MV

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001515-91.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVELINE FATIMA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-39.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDA SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

DEZINHA ARGEMIRA DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

LUZIA ARGEMIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000294-39.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:LUZIA 

ARGEMIRA DE SOUZA e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KARYME PARADA PEDROSA, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA POLO 

PASSIVO: PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/03/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-24.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO FARIA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000295-24.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JOSE MARCIO 

FARIA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO RICARDO 

VAUCHER DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/03/2020 Hora: 

13:45 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 31 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001306-25.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

02/04/2019 13:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001306-25.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007651-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARQUES TISO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA FRANCO SILVA OAB - MT22314/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006680-22.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN CRISTINE DA SILVA COSTA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTINS FRAGA OAB - MT13513-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO OAB - SP155577 (ADVOGADO(A))
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 13/03/2020 

13:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DANTAS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TROK CAR ESTACIONAMENTO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA MICHELLE MARTINS OAB - SP197927 (ADVOGADO(A))

 

RECORRENTE JUNTAR EM 10 DIAS DOCUMENTO QUE COMPROVE SUA 

HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SOB PENA DE JULGAR DESERTO O 

RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006965-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002028-59.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAKSON LYNIKER SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O EXEQUENTE, para que no prazo de 5 (CINCO) dias, manifeste 

requerendo o que entender de direito. Sob pena de remessa ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-91.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GARCIA LOBATO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000297-91.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:EDSON GARCIA 

LOBATO LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEMETRIO 

FRANCISCO DA SILVA, KYMBERLI LUAINE LUZ POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001582-56.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA SILVA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

RECORRENTE JUNTAR EM 10 DIAS DOCUMENTO QUE COMPROVE SUA 

HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SOB PENA DE JULGAR DESERTO O 

RECURSO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-61.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000299-61.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:VALDINEI 

BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/03/2020 Hora: 14:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003055-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO LEON DE GODOY TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES OAB - MT0012947A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

AYMORE (EXECUTADO)

STYLLOS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 03/03/2020 

15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003055-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO LEON DE GODOY TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES OAB - MT0012947A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

AYMORE (EXECUTADO)

STYLLOS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 03/03/2020 

15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003055-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO LEON DE GODOY TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES OAB - MT0012947A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

AYMORE (EXECUTADO)

STYLLOS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 03/03/2020 

15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-46.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES DA SILVA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA (REQUERIDO)

GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000300-46.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:EUCLIDES DA 

SILVA PEDROSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO DA SILVA 

FERRARI POLO PASSIVO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/03/2020 Hora: 

14:30 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 31 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-28.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005730-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GARCIA BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003536-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE PAULA CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/08/2017 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

1003536-45.2016.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE PAULA 

CEBALHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, em correição. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA 

APARECIDA DE PAULA CEBALHO em face da requerida VIVO S.A, 

consistindo o pedido de tutela antecipada na remoção do nome e CPF da 

parte autora dos órgãos de proteção ao crédito e congêneres. É o 

necessário. Os fatos narrados na inicial, bem como os documentos a ela 

acostados permitem, nesta fase inicial, a conclusão da existência de 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, além do que, a cobrança acima 

mencionados, sem motivo justificado evidencia o “fumus boni iuris” e o 

“periculum in mora” a justificar a concessão de antecipação de tutela 

liminarmente. Por outro lado, também não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado o perigo da irreversibilidade, pois que nos 

termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo 

revogada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Assim entendendo, 

DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA feito pela reclamante e 

determino a expedição de mandado à reclamada determinando que a 

mesma proceda a exclusão do nome e CPF da reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito e congêneres no que se referir aos débitos discutidos 

na presente ação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), com 

incidência a partir do 2º dia útil contados da intimação desta decisão, até o 

máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Assim, nos termos do 

dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o 

ônus da prova em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar 

prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da 

direito do mesmo, nos termos requeridos na inicial. Cite-se a parte 

promovida por meio eletrônico, em conformidade com o Provimento n. 

38/2015 - CGJ, com as advertências do art. 18, §1º, c/c o art. 20, ambos 

da Lei n. 9.099/95. Caso o CNPJ cadastrado não seja o vinculado junto ao 

DAJE, intime-se a parte autora para colacionar os autos, no prazo de 05 

dias, CNPJ que viabilize a citação. Caso a empresa promovida ainda não 

seja cadastrada junto ao DAJE, proceda-se a citação via carta com 

recebimento de AR. No mais, aguarde-se a realização da audiência de 

tentativa de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte 

Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE 

O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4563790 17011118234701500000004528226

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-98.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES CAMILO DUARTE (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

PROCESSO n. 1000303-98.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:EURIPEDES 

CAMILO DUARTE POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE CACERES FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 13/03/2020 Hora: 14:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002444-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA FIDELI ESPINOZA POQUIVIQUI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 25/06/2019 

13:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002913-73.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FATIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (REQUERIDO)

IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 08/07/2019 

15:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002773-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY ALESSANDRA GARCIA BARBARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado 13/06/2017 Hora: 13:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003536-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE PAULA CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/08/2017 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

1003536-45.2016.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE PAULA 

CEBALHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, em correição. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA 

APARECIDA DE PAULA CEBALHO em face da requerida VIVO S.A, 

consistindo o pedido de tutela antecipada na remoção do nome e CPF da 

parte autora dos órgãos de proteção ao crédito e congêneres. É o 

necessário. Os fatos narrados na inicial, bem como os documentos a ela 

acostados permitem, nesta fase inicial, a conclusão da existência de 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, além do que, a cobrança acima 

mencionados, sem motivo justificado evidencia o “fumus boni iuris” e o 

“periculum in mora” a justificar a concessão de antecipação de tutela 

liminarmente. Por outro lado, também não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado o perigo da irreversibilidade, pois que nos 

termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo 

revogada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Assim entendendo, 

DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA feito pela reclamante e 

determino a expedição de mandado à reclamada determinando que a 

mesma proceda a exclusão do nome e CPF da reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito e congêneres no que se referir aos débitos discutidos 

na presente ação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), com 

incidência a partir do 2º dia útil contados da intimação desta decisão, até o 

máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Assim, nos termos do 

dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o 

ônus da prova em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar 

prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da 

direito do mesmo, nos termos requeridos na inicial. Cite-se a parte 

promovida por meio eletrônico, em conformidade com o Provimento n. 

38/2015 - CGJ, com as advertências do art. 18, §1º, c/c o art. 20, ambos 

da Lei n. 9.099/95. Caso o CNPJ cadastrado não seja o vinculado junto ao 

DAJE, intime-se a parte autora para colacionar os autos, no prazo de 05 

dias, CNPJ que viabilize a citação. Caso a empresa promovida ainda não 

seja cadastrada junto ao DAJE, proceda-se a citação via carta com 

recebimento de AR. No mais, aguarde-se a realização da audiência de 

tentativa de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte 

Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE 

O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4563790 17011118234701500000004528226

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-83.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA DE SOUZA MATEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE MOLINARI DO SANTOS OAB - SP361758 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000304-83.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:VALDINEIA DE 

SOUZA MATEUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FELIPE 

MOLINARI DO SANTOS POLO PASSIVO: AYMORE FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 13/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002852-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GESIEL DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/03/2019 16:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249179 Nr: 3510-59.2019.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMBERTO BASTOS SACCHELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 INTIMO A ADVOGADA DO DENUNCIADO. DRª CATIANE FELIX CARDOSO 

DE SOUZA, PARA QUE COMPAREÇA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, 

DESIGNADA PARA O DIA 11 DE MARÇO DE 2020 ÀS 15:20H. SENDO 

ESTA, NO GABINETE DA 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE 

CÁCERES-MT, LOCALIZADA NA RUA DAS MARAVILHAS, BAIRRO: 

CAVALHADA, CEP: 78.2016-900.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250029 Nr: 4094-29.2019.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO FREDERICO GERLACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Diego de Paula 

Ferreira - OAB:21997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE ESTES AUTOS FORAM REDISTRIBUÍDOS NO PJE - 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA SOB O NÚMERO 

1000270-11.2020.811.0006, CONFORME DEMOSTRA O COMPROVANTE 

ANEXO. ASSIM, NOS TERMOS DA ORDEM DE SERVIÇO 02/14, REMETO 

ESTES AUTOS AO ARQUIVO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-49.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT15352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000261-49.2020.8.11.0006. REQUERENTE: RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA 

REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Vistos, etc. Segundo consta da inicial, 

a Requerente é beneficiária de plano de saúde fornecido pela Requerida, 

através de instrumento coletivo de adesão ao plano de saúde e 

assistência médica denominado “7623 - P. MT CAC ONLINE PART. 30% 

STD”, através da ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE 

CACERES, na medida que trabalha junto à ACEC, com início no mês de 

outubro de 2018. A Requerente afirma que a empresa Requerida passou a 

descumprir o contrato, primeiramente por não possibilitar estabelecimentos 

médicos e laboratoriais que atendessem pelo plano, posteriormente no que 

tange por procedimentos à reembolsos de contratações que foram 

realizadas de forma particular em razão do não fornecimento através do 

plano. Sustenta ainda a Requerente, que os fatos ocorreram no momento 

em que descobriu que estava gravida, tendo diversos transtornos na 

ocasião do nascimento do seu filho, tendo que arcar com todas as 

despesas de forma particular. É o breve relato. Decido. Em princípio 

recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma 

legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 

do Código de Processo Civil. Consiste o pedido de tutela de urgência em 

determinar à reclamada que promova a suspensão de cobrança do boleto 

com vencimento em 10/01/2019, para posterior abatimento, bem como 

promova a exclusão da reclamante da carteira de clientes com rescisão 

do plano com determinação de suspensão de emissão de quaisquer 

boletos de mensalidades. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. 

Dos autos, há elementos indicadores da probabilidade do direito alegado, 

considerando os documentos juntos pela Requerente, nos quais resta, em 

princípio, demonstrado que a mesmo teve que se utilizar de procedimentos 

e consultas de forma particular, bem como que foi efetuado o 

requerimento de reembolso junto a empresa Requerida, sendo que alguns, 

inclusive, já foram efetivados. Quanto ao perito de dano, este restou 

evidenciado na medida em que a Requerente está na iminência de ter ser 

nome negativado por conta de fatura supostamente indevida, diante da 

ausência de contraprestação por parte da Requerida. Assim, diante dos 

fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento da liminar e medidas necessárias para cumprimento da 

mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

DEFERIR PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR a 

suspensão do contrato existente entre a Requerente e a Requerida, assim 

como de todas as obrigações assumidas em detrimento do mesmo, bem 

como para suspender boleto de cobrança registrado em nome da 

Requerente, com vencimento para o dia 10 de janeiro de 2019, a contar a 

partir da intimação da presente decisão. O não cumprimento do item 

anterior acarretará multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 

até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE 

(arts. 20 e 23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as 

advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006234-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINOMAR JOSE DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006234-19.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DIVINOMAR JOSE DE MATOS 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão 

no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito proposta por DIVINOMAR JOSÉ DE 

MATO em face de BANCO CETELEM S/A (BGN). Diz, em síntese, que é 

aposentado pelo INSS e a parte reclamada realizou descontos indevidos 

no valor total de R$692,88 (seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e 

oito centavos), cobrados em 72 descontos mensais de R$ 19,50 

(dezenove reais e cinquenta centavos) e o valor de R$ 2.308,68(dois mil 

trezentos e oito reais e sessenta e oito centavos), cobrado em 72 

descontos mensais de R$ 65,17 (sessenta e cinco reais e dezessete 

centavos), contudo, desconhece o débito visto que não possui relação 

jurídica com a reclamada. Em contestação a parte reclamada informa que a 

parte autora celebrou o contrato nº 51-827989971/17, contrato objeto dos 

autos foi celebrado em 27/12/2017, a ser pago em 72 parcelas de R$65,17 

(sessenta e cinco reais e dezessete centavos) e contrato nº 

51-830263310/18 celebrado em 08/05/2018, a ser pago em 72 parcelas de 

R$19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos), trazendo aos autos 

contratos assinados, cópia dos documentos pessoais, extrato de 

pagamentos e TED. PERÍCIA Deixo de acolher a preliminar de 

incompetência do juizado especial em razão da necessidade de realização 

de perícia grafotécnica, vez que as provas dos autos são suficientes para 

julgamento da lide e a assinatura constante no contrato é semelhante a do 

documento pessoa da parte autora. Pois bem. O pedido da parte autora 

não merece ser acolhido. É que o demandante não se desincumbiu de seu 

ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 333, I, do CPC, inexistindo, no 

particular, demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a 

acionada. E, tendo a parte ré juntado aos autos contrato em que consta a 

assinatura da parte autora, bem como documentos pessoais 

apresentados no ato da contratação e TED comprovando a transferência 

dos valores, é que demonstram que existe relação jurídica entre as partes 

e o débito é devido. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova 

do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o 

disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança. Assim, tenho que 

a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Ante o exposto, 

REVOGO a liminar deferida e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005050-28.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TITO DE OLIVEIRA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005050-28.2019.8.11.0006. REQUERENTE: TITO DE OLIVEIRA VIANA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão 

no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de 

Ação de Repetição de Débito proposta por TITO DE OLIVEIRA VIANA em 

face de BANCO BRADESCO S/A. Diz, em síntese, que possui saúde 

debilitada e que é analfabeto, ao que para receber o benefício 

previdenciário no valor de 1 salário mínimo buscou a reclamada para 

abertura de uma conta salário, contudo, sem avisar, a parte reclamada 

realizou a abertura de um conta corrente vindo a descontar taxas de 

Cesta Bradesco Expresso, cartão de crédito anuidade, seguros, tarifas 

bancárias, vindo a descontar um total de R$527,89 (quinhentos e vinte e 

sete reais e oitenta e nove centavos). A reclamada em contestação 

suscita preliminar de ilegitimidade passiva em relação aos seguros 

descontados, bem como alega que a parte reclamante contratou e utilizou 

os serviços. A liminar foi deferida para a suspensão dos descontos. DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA A preliminar de ilegitimidade passiva em favor 

das seguradoras Ace Seguros S/A e Chubb Seguros Brasil S/A não 

merece prosperar vez que restou comprovado nos autos que os seguros 

fazem parte do pacote de serviços oferecido pela parte reclamada, não 

tendo esta constituído provas de que os referidos seguros foram 

contratados a parte pela parte reclamante. Pois bem. No presente caso, 

em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Em atenta análise às provas dos autos verifico que de fato consta no 

documento da parte reclamante a informação de o mesmo é analfabeto, 

bem como a conta que a conta objeto da lide trata-se de conta corrente em 

que foram descontadas diversas taxas totalizando o valor de R$527,89 

(quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos). Assim, 

verifico que a parte ré detinha todas as condições para comprovar a 

correta prestação de serviço trazendo aos autos contrato de abertura de 

conta assinado por pessoa a rogo da parte autora, vez que o reclamante 

é analfabeto, o que não fez. Cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados à parte Reclamante. Diante deste fato, é que restou 

evidenciado que a parte reclamada tem o dever de indenizar a parte 

reclamante pelos danos materiais no valor de R$527,89 (quinhentos e 

vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), em duplicidade. Porém, em 

que pese o ato ilícito praticado pela parte reclamada, o fato é que a parte 

reclamante não comprovou que o fato ultrapassa a linha do mero 

aborrecimento, pois já é pacífico na jurisprudência que a simples cobrança 

sem maiores consequências não é passível de indenização por danos 

morais, senão vejamos: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA – 

ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS MENSALIDADES DO 

PLANO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM 

CONTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DE APENAS UM PAGAMENTO 

EM DUPLICIDADE - MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE 
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COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO 

ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou 

sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada. A mera 

cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento 

de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que 

comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato 

de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil. Não havendo 

restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou 

outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o 

reconhecimento de indenização por dano moral. A restituição material do 

valor pago em duplicidade, é suficiente para a restauração do status quo 

ante, sobretudo se não houve reclamação administrativa e persistência na 

cobrança, sendo apenas uma cobrança indevida. Sentença mantida. 

Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1001861-19.2018.8.11.0025, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei). Assim, não há que se 

reconhecer direito à parte autora, pois, o fato não ultrapassa a linha do 

mero aborrecimento e como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Ante o 

exposto, RATIFICO a liminar deferida e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão contida na inicial para: a) DETERMINAR que a parte reclamada 

altere a conta corrente do autor para conta salário no prazo de 5 dias, sob 

pena de multa diária que fixo em R$200,00 (duzentos reais), até o limite de 

R$15.000,00 (quinze mil reais); b) CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$527,89 

(quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos) em dobro, 

correção monetária pelo INPC e juros de 1% a partir dos descontos. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002765-62.2019.8.11.0006
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002765-62.2019.8.11.0006. INTERESSADO: APRIGIO DE SOUZA 

BENEVIDES REQUERIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SA Vistos etc. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. 

Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, 

I, do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

proposta por APRIGIO DE SOUZA BENEVIDES em face de BANCO 

BANRISUL. Diz, em síntese, que é aposentado e que em 2014 realizou um 

empréstimo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) junto à empresa 

Cáceres CONSIG, no qual a forma de pagamento seria dividida em 60 

(sessenta) parcelas de R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais), contudo, 

no ano de 2017 procurou a reclamada para quitar o débito, mas, foi 

surpreendido com mais quatro empréstimo no valor total de R$ 1.749,57 

(mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), 

sendo descontado R$ 53,80 (cinquenta e três reais e oitenta centavos) 

mensais de sua aposentadoria, contrato n° 1814258, mas, que não 

contratou o referido empréstimo. Em contestação a parte reclamada 

informa que a parte autora contratou o empréstimo através de um 

correspondente no valor total de R$ 1.749,57 (mil setecentos e quarenta e 

nove reais e cinquenta e sete centavos), trazendo aos autos contrato 

assinado, documento apresentado pela parte autora e comprovante da 

depósito bancário na conta da parte reclamante. Pois bem. O pedido da 

parte autora não merece ser acolhido. É que o demandante não se 

desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 333, I, 

do CPC, inexistindo, no particular, demonstração da conduta abusiva a 

responsabilizar a acionada. E, tendo a parte ré juntado aos autos contrato 

em que consta a assinatura da parte autora, bem como documentos 

pessoais apresentados no ato da contratação e TED comprovando a 

transferência dos valores, é que demonstram que existe relação jurídica 

entre as partes e o débito é devido. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não 

havendo prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio 

jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança. 

Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. 

Ante o exposto, REVOGO a liminar deferida e JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001173-80.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NELSON CLEITON PEREIRA 

REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA., CARLOS 

SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A Vistos etc. Dispenso o relatório 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão 

no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de 

Ação Cominatória com pedido de Indenização por danos Morais proposta 

por NELSON CLEITON PEREIRA em face de SAMSUNG ELETRÔNICA DA 

AMAZONIA LTDA e CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO S/A 

(RICARDO ELETRO. Diz, em síntese, que no dia 26/06/2018 adquiriu das 

reclamadas uma Televisão de Marca Samsung, modelo Samsung Smart TV 

4K (MU6100) pelo valor de R$ 3.020,21 (três mil, vinte reais e vinte e um 

centavos), contudo, dentro do prazo de garantia o produto apresentou 

defeito vindo a ficar com a tela toda branca, motivo pelo qual no dia 05 de 

janeiro de 2019 deu entrada na assistência técnica, mas o conserto foi 

negado sob a justificativa de que o defeito não é coberto pela garantia, 

razão pelo qual requer a devolução do valor pago e indenização por 
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danos morais. A parte reclamada SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA 

LTDA contestou alegando que no dia 05/01/2019 o produto deu entrada na 

assistência técnica sob a ordem de serviço n. 4150190857, mas que foi 

constatado oxidação do produto pela utilização em desacordo com o 

manual. A parte reclamada CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E 

COMÉRCIO S/A contesta alegando que não tem responsabilidade sobre o 

produto, por se tratar de vício de fabricação. DA AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA Quanto à preliminar de incompetência 

territorial por ausência de comprovante de endereço em nome próprio, o 

inciso II do artigo 319 do NCPC prevê a necessidade de INDICAÇÃO, que a 

jurisprudência já assentou ser suficiente, do domicílio e residência da 

parte postulante na petição inicial, não sendo cogitada a obrigatoriedade 

de juntada de comprovante de residência, sendo a simples indicação 

satisfatória ao cumprimento do requisito legal. Assim, demonstra-se que o 

comprovante de residência não é documento essencial à propositura da 

demanda, de forma a causar a extinção do feito, tendo em vista que não 

está prevista sua obrigatoriedade no art. 319 do NCPC. Nesse sentido: 

AGRAVO INTERNO. RETRATAÇÃO. ART. 557, § 1º, DO CPC. Adoção de 

novo posicionamento. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM RETRATAÇÃO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PONTUAÇÃO. ESCORE. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. O inciso II, do artigo282, do CPC, 

determina que basta a mera indicação do endereço da parte autora para 

recebimento da petição inicial, não sendo obrigatória a juntada do 

comprovante de residência. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(Agravo Nº 70057249963, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 07/11/2013) Dessa forma, 

deixo de acolher a preliminar de falta de documento essencial por 

ausência de comprovante de endereço em nome próprio. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA Deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida 

pelas reclamadas, tendo em vista que se trata de comerciante e 

fabricante, integrantes da cadeia de fornecedores, possuindo legitimidade 

passiva para responder pelo vício do produto. BEM MÓVEL. COMPRA E 

VENDA DE MICROCOMPUTADOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMERCIANTE DO PRODUTO. AFIRMATIVA 

DE QUE A FABRICANTE SE ENCONTRA IDENTIFICADA. IRRELEVÂNCIA. 

SOLIDARIEDADE PASSIVA QUE DECORRE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO 

LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. O fato de haver identificação da fabricante 

não determina a exclusão da (TJ-SP - APL: 00488869120108260224 SP 

0048886-91.2010.8.26.0224, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

17/12/2013, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/12/2013). PERÍCIA Deixo de acolher a preliminar de incompetência do 

juízo em razão da necessidade de realização de perícia, vez que as 

provas dos autos são suficientes para comprovar o defeito do produto, 

mormente porque a parte reclamada trouxe fotos do produto oxidado na 

parte interna. Pois bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste a parte autora, 

vez que restou comprovado que adquiriu o produto em pouco mais de 6 

meses o produto veio a apresentar oxidação nas áreas internas. Ademais, 

caberia às reclamadas comprovarem a má utilização do produto pelo 

consumidor, o que não fizeram. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO/ PRODUTO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Desta forma, tendo a consumidora 

pago o valor de R$ 3.020,21 (três mil, vinte reais e vinte e um centavos), 

tem o direito de ver os valores ressarcidos a título de danos materiais, na 

forma simples. Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e sofrimento 

ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a questão em termos de 

maior amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral como 

'qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda 

pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à sua 

autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições 

etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso vertente, 

iniludível a intranqüilidade ocasionada à parte autora, eis que incumbe ao 

fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as expectativas do 

consumidor, na prestação do serviço, concretizando todas as 

providências necessárias a resguardar sua integridade, física e moral. Ao 

se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a parte autora, cabendo a 

este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da parte ré e da exemplaridade. 

Sobre este tema, diga-se ainda que deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se que o 

prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo prudência e severidade. Sopesando tais critérios, tenho 

como razoável o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que 

certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à 

parte Reclamada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da exordial para: a) 

CONDENAR a reclamada ao ressarcimento dos prejuízos materiais no 

valor de R$ 3.020,21 (três mil, vinte reais e vinte e um centavos), correção 

pelo INPC e juros moratórios de 1% a partir do desembolso, devendo o 

consumidor deixar o produto à disposição das reclamadas; b) CONDENAR 

as reclamadas, solidariamente, ao pagamento a título de danos morais o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da 

CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária a 

partir do arbitramento e juros de 1% a partir do evento danoso (entrega do 

produto), extinguindo com resolução do mérito nos moldes do artigo 487, 

inciso I, do CPC/15. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto 

Antunes Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004091-57.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NOELITA DO NASCIMENTO 

AGUILERA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Dispenso 

o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de 

Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito proposta por NOELITA 

DO NASCIMENTO AGUILERA em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A. Diz, em síntese, que é pessoa idosa e que no dia 20 

de novembro de 2012 contratou empréstimo com a reclamada nº 

08208878895, no valor de R$2.533,00 (dois mil quinhentos e trinta e três 

reais), contudo, o contrato não traz indicação do percentual de juros 

cobrado, do custo efetivo com e sem a incidência de juros; do número de 

parcelas, data de início e de término das prestações, motivo pela qual 

requer a declaração de inexistência de débito. A competência absoluta, 
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em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser declarada até mesmo 

de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 113 do Código de 

Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser declarada de 

ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

independentemente de exceção”. Para que uma causa possa ser atribuída 

ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de questão 

complexa. Em atenta análise aos pedidos constantes na exordial verifico 

que a parte autora requer a declaração da inexistência de débitos dos 

valores cobrados abusivamente, contudo, não traz aos autos quais 

valores reputa indevidos, mormente porque é incontroverso a contratação 

do empréstimo consignado pela parte reclamante, ao que a declaração de 

inexistência total do débito ocasionaria enriquecimento ilícito. In casu, 

tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica 

mais acurada (perícia contábil), pois, para apuração dos juros aplicados e 

possibilidade de prática de anatocismo se faz necessário prova complexa, 

não havendo como se proceder através de simples cálculos aritméticos, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nessa esteira, a reclamação em 

epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se trata de 

negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que 

nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias, onde poderá gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade 

de justiça. Ante o exposto, face à incompetência do Juizado Especial para 

apreciar a causa, REVOGO a liminar deferida e JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da 

lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001290-71.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILZETE DE MELLO QUEROZ (REQUERENTE)

N. DE M. QUEROZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

WESLEY BARBOSA TORO MACHADO OAB - MT25707/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO LEAL DE MORAES OAB - RS56486 (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

CAROLINE FERNANDA STURMER OAB - RS110823 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001290-71.2019.8.11.0006. REQUERENTE: N. DE M. QUEROZ - ME, 

NILZETE DE MELLO QUEROZ REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. Dispenso o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

proposta por N. DE M. QUEIROZ-ME em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A 

(VIVO S/A). Diz, em síntese, que possuía com a reclamada um plano com 

06 (seis) linhas distintas, cujo valor perfazia aproximadamente R$ 486,00 

(quatrocentos e oitenta e seis reais) e que para reduzir os custos se 

dirigiu até a loja da reclamada e realizou o cancelamento de 01 (uma) linha, 

bem como em 2016 mudou o plano para 03 (três) linhas ilimitadas e 02 

(duas) linhas pré-pagas, porém mesmo após a alteração recebeu faturas 

exorbitantes referente ao contrato nº 2047921238, no valor de R$ 

2.828,89 (dois mil oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e nove 

centavos). A reclamada contesta alegando que a cobrança se refere à 

conta de n.º 2047921238, na qual o reclamante possuía 8 linhas 

habilitadas, tendo 2 delas sido canceladas em 13/03/17 e as demais 6 

linhas canceladas em 26/06/17. Ainda, em 01/12/16 a empresa autora 

realizou a migração de planos de outras 2 linhas para a base da requerida, 

restando acordado o valor base mensal de R$ 189,36, bem como que a 

parte reclamante não aponta quais serviços estariam sido cobrados 

indevidamente, ao que os valores cobrados são pela utilização além do 

limite contratado. Pois bem. Os pedidos da parte autora não merecem 

prosperar. Isso porque a parte reclamada trouxe aos autos extrato 

detalhado da utilização dos serviços, bem como das telas em que 

comprova a existência de 8 linhas telefônicas e a migração de mais duas 

linhas. Ainda, caberia a parte autora trazer provas quanto aos fatos 

alegados como protocolos de atendimento da mudança do plano, contratos 

de todas as linhas, e, até mesmo, contestação administrativa do débito. 

Assim, tendo a reclamada trazido aos autos faturas detalhadas de todas 

as linhas utilizadas pela parte autora com o efetivo consumo é que não 

verifico ato ilícito praticado pela parte requerida, bem como a parte autora 

não trouxe elementos suficientes para comprovar o nexo causal entre a 

conduta da requerida e os supostos danos morais e materiais 

experimentados. A possibilidade de distribuição dinâmica das provas, 

naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, 

não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em qualquer 

circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. Desta 

forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, REVOGO a liminar 

deferida e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes Juiza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001064-66.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRENIZIA MARQUES QUINTEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001064-66.2019.8.11.0006. REQUERENTE: IRENIZIA MARQUES 

QUINTEIRO DE ALMEIDA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme artigo 38 

da Lei 9.099/95. Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem, o 

processo está apto a julgamento. Trata-se de Ação de Ressarcimento de 

Débito proposta por com Indenização por Danos Morais proposta por 

IRENIZIA MARQUES QUINTEIRO DE ALMEIDA em face de UNIMED CUIABÁ- 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Diz, em síntese que, é cliente da 

reclamada desde 01/12/2012 e que necessitou realizar procedimento 

cirúrgico e após solicitar o reembolso (processo de n°. 

1004073-07.2017.8.11.0006) do valor de R$11.000,00 (onze mil reais) 

teve seu pedido negado, razão pela qual requer o reembolso em dobro. A 

reclamada contesta alegando que não houve negativa de realização do 

procedimento pela reclamada, ao que na cidade de São Paulo aonde foi 

realizado o procedimento existem mais de 97 clínicas e hospitais que 
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possuem médicos ortopedistas e traumatologistas, ao que a parte autora 

optou por realizar o procedimento com médico não conveniado por sua 

liberalidade. Pois bem. Os pedidos da parte autora não merecem 

prosperar. Isso porque a parte autora não trouxe aos autos negativa do 

plano de saúde para a realização do procedimento cirúrgico, prova esta 

necessária para configuração da responsabilidade objetiva da prestadora 

de serviço. Ademais, a parte reclamada trouxe vastas provas e relação 

de médicos credenciados no próprio hospital aonde a parte autora realizou 

o procedimento cirúrgico. Assim, a jurisprudência é firme no sentido de 

que o reembolso somente é devido em casos em que o plano de saúde 

nega o serviço ou não existe dentro de sua rede credenciada médico que 

realize o procedimento, senão vejamos: APELAÇÕES CÍVEIS. SEGUROS. 

PLANO DE SAÚDE. APELO QUE É MERA CÓPIA DA INICIAL. NÃO 

CONHECIMENTO. COBERTURA DE HONORÁRIOS DE MÉDICO NÃO 

CONVENIADO. COBERTURA NO CASO CONCRETO. 1. Não deve ser 

conhecido o recurso da parte autora que se limita a copiar as razões 

expostas na petição inicial, não fazendo o necessário combate à sentença 

impugnada. 2. Incontroverso que o procedimento, incluindo os honorários 

médicos, seriam plenamente cobertos se utilizado médico conveniado. A 

toda evidência, cabe ao paciente a escolha do seu médico assistente. 3. 

Ainda, no presente caso a operadora refere que cobriria 100% dos 

honorários médicos caso utilizado médico do plano, sem salientar qualquer 

forma de limitação de uso de outros médicos. Cabe ressaltar que não 

houve indicação pela ré, e nem se constata no contrato das fls. 111/131, 

de cláusula limitativa do reembolso ou que de forma clara e extreme de 

dúvidas limite o atendimento de forma exclusiva na rede credenciada. 4. 

Honorários majorados em atenção ao art. 85, §11, do CPC. APELO DA 

AUTORA NÃO CONHECIDO E APELO DA RÉ DESPROVIDO.(TJ/RS - 

Apelação Cível, Nº 70076195882, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 28-03-2018) 

(GRIFEI). Desta forma, não verifico ato ilícito praticado pela parte requerida 

e nem a parte autora trouxe elementos suficientes para comprovar o nexo 

causal entre a conduta da requerida e os supostos danos morais e 

materiais experimentados. A possibilidade de distribuição dinâmica das 

provas, naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência, não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em 

qualquer circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. 

Desta forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Antunes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002618-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CARLA MARTINS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAIELL ANTONINI DIAS NAKAGAKI OAB - BA56805-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO DIAS RAMOS HUFFELL VIOLA OAB - 

SP0294445A (ADVOGADO(A))

LETICIA GERARD TAVARES MALAGA OAB - SP204192 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002618-70.2018.8.11.0006. REQUERENTE: PATRICIA CARLA MARTINS 

GARCIA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A., GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por PATRÍCIA CARLA MARTINS 

GARCIA em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS 

S.A e GOL LINHAS AÉREAS S.A. Diz, em síntese, que contratou um 

pacote de viagens pela empresa CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA 

DE VIAGENS S.A com destino a Salvador, sendo que o primeiro trecho 

Voo 1421, saída 26/04/2018, às 05h40min e chegada 26/04/2018, às 

09h00min e Voo 1694 saída 26/04/2018, às 10h05min e chegada 

26/04/2018, às 12h22min. Contudo, em razão do atraso no primeiro trecho 

perdeu o segundo voo, sendo que a reclamada alegou que a parte autora 

quem não compareceu ao check-in e somente após perceberem que havia 

várias pessoas na mesma situação realocaram a parte autora em outro 

voo chegando ao destino às 17h. A parte autora realizou acordo com a 

reclamada CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A e GOL 

LINHAS AÉREAS S.A quanto ao pedido de indenização por danos morais 

no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acordo este homologado ID 

17161306. Pois bem. Os pedidos da parte autora não merecem prosperar. 

Isso porque em atenta análise aos autos verifico que o evento fato-jurídico 

narrado pela parte autora é o mesmo em relação aos dois reclamados 

sendo o pedido único, ou seja, indenização por danos morais. Assim, 

sendo a obrigação solidária o acordo firmado com o primeiro reclamado 

aproveita ao segundo reclamado devendo o pedido de indenização por 

danos morais em desfavor apenas do segundo reclamada serem julgados 

improcedentes. Neste sentido já firmou a jurisprudência: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO - APARELHO TELEFÔNICO 

ADQUIRIDO COM DEFEITO - PRETENSÃO DEDUZIDA EM FACE DA LOJA 

VAREJISTA E DA FABRICANTE - DEVEDORAS SOLIDÁRIAS - 

TRANSAÇÃO ENTRE A AUTORA E UMA DAS CORRÉS - EXTINÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO. Considerando que a relação jurídica tratada nos autos é de 

consumo, se aplica o artigo 7º, parágrafo único do CDC, segundo o qual: 

tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela 

reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Em se tratando 

de responsabilidade solidária, o acordo entre o autor e a fabricante, 

abrangendo o pedido de danos morais, aproveita à loja varejista, contra 

quem o processo não deve prosseguir, pois não há lide, posto que o 

direito do Autor foi integralmente satisfeito com a transação. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0016.15.014041-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcos 

Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2019, 

publicação da súmula em 15/02/2019) (grifei) Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Antunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004318-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON GRACILIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004318-47.2019.8.11.0006. REQUERENTE: AILTON GRACILIANO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 
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de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por AILTON 

GRACILIANO DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S.A. Diz, em síntese, que realizou um financiamento com 

a parte reclamada no qual ficou acordado o pagamento em 36 parcelas, 

assim, pagou a primeira parcela por meio de boleto e recebeu o carnê com 

35 parcelas, vez que já havia pago a primeira, contudo, em 2015 foi 

surpreendido com uma inscrição indevida no cadastro dos inadimplentes 

referente a 36 parcela uma vez que o todo o débito já estava quitado. Pois 

bem. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Em busca 

no sistema PJE verifica-se que o processo 8010102-44.2016.811.0052 

tem as mesmas partes, causa de pedir e pedido da presente ação, ou 

seja, inscrição indevida referente ao não pagamento da 36º parcela do 

financiamento, sendo as ações indênticas, bem como que naqueles já 

transitaram em julgado. Desta forma, em razão de já ter havido sentença 

no processo n. 8010102-44.2016.811.0052 não resta outra alternativa a 

não ser reconhecer a coisa julgada e extinguir o processo sem resolução 

do mérito. Ante o exposto, reconheço a coisa julgada e JULGO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso V, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005564-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005564-15.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão 

no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito proposta por ANTONIO ALVES DA 

SILVA em face de BANCO BMG S.A. Diz, em síntese, que recebeu em sua 

residência duas faturas nos valores de R$ 978,51 (novecentos e setenta 

e oito reais e cinquenta e um centavos) e R$ 999,42 (novecentos e 

noventa e nove reais e quarenta e dois centavos) com vencimento na data 

de 10/02/2018, referente a 2 (dois) cartões distintos, ambos do Banco 

BMG S/A. Contudo, desconhece as cobranças, vez que não contratou e 

nem utilizou os serviços da parte reclamada. Em contestação a parte 

reclamada informa que a parte autora contratou dois contratos de cartão 

de crédito consignado nº. 5259.0558.6337.0111, conta cartão nº. 

3572085, vinculado à matrícula 1363801080, sendo liberado o valor de R$ 

789,00 (setecentos e oitenta e nove reais) com reserva de margem 

consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo de R$ 49,90 (quarenta 

e nove reais e noventa centavos), bem como contrato de cartão de crédito 

consignado nº. 5259.0870.9724.1113, conta cartão nº. 3577747, 

vinculado a matrícula 1363800806, sendo liberado o valor de R$ 670,00 

(seiscentos e setenta reais) com reserva de margem consignável (RMC) 

para pagamento do valor mínimo de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e 

noventa centavos), trazendo aos autos contratos assinados pela parte 

autora, cópia do documento pessoal apresentado na contratação, TED e 

faturas. A parte autora deixou transcorrer o prazo de impugnação in albis. 

PRESCRIÇÃO Não há que se falar em prescrição, uma vez que, no caso, 

se aplica o prazo quinquenal, por se tratar de utilização do CDC, com 

prazo mais favorável ao consumidor, conforme se vê: APELAÇÃO AÇÃO 

INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS E MATERIAIS NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

CÓDIGO CIVIL CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - Ação proposta em razão 

de suposto ato ilícito que culminou com a negativação do nome do autor 

Relação de consumo apreciada, de ofício, por se tratar de matéria de 

ordem pública, ficando reconhecida sua caracterização - Aplicação do 

CDC - Utilização do prazo mais favorável ao consumidor quanto à 

prescrição e decadência, nos casos em que aplicável mais de uma norma 

Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC 

Afastada a aplicação do prazo prescricional disposto no artigo 206, 

parágrafo 3º, inciso V, do CC - Prestação de serviço defeituosa - Fato 

conhecido pelo autor em dezembro de 2004, sendo que o ajuizamento do 

feito ocorreu em janeiro de 2009, antes do término do lapso temporal de 

cinco anos Reconhecimento da prescrição afastado - Impossibilidade de 

apreciação das demais matérias de mérito, uma vez que não realizada a 

instrução probatória Sentença anulada, determinando-se o 

prosseguimento do feito em primeiro grau, para que nova sentença seja 

proferida Apelo provido." (TJ-SP - APL: 00003815920098260562 SP 

0000381-59.2009.8.26.0562, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 

27/11/2014, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/11/2014) Pois bem. O pedido da parte autora não merece ser acolhido. 

É que o demandante não se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, 

nos termos do art. 333, I, do CPC, inexistindo, no particular, demonstração 

da conduta abusiva a responsabilizar a acionada. E, tendo a parte ré 

juntado aos autos contrato em que consta a assinatura da parte autora, 

bem como documentos pessoais apresentados no ato da contratação e 

TED comprovando a transferência dos valores, é que demonstram que 

existe relação jurídica entre as partes e o débito é devido. Portanto, 

forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência 

da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Como é sabido, a prova incumbe a 

quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Essas premissas forçam reconhecer que 

a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência 

dos pedidos da inicial. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002929-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR MORAIS CATELLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA OAB - MT24173/O-O (ADVOGADO(A))

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002929-61.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ROSEMAR MORAIS 

CATELLAN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do 
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CPC. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por ROSEMAR MORAIS 

CATELLAN em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Diz, em síntese, que 

foi contratada para exercer cargo de professora temporária em 02/2013, 

sendo o contrato prorrogado por sucessivas vezes até 11/2017, motivo 

pelo qual alega serem os contratos nulos de pleno direito, bem como ter 

direito ao recebimento de FGTS deste período. A parte reclamada contesta 

alegando que a parte autora não preenche os requisitos previstos na LC 

04/90, bem como não há previsão de pagamento de FGTS no regime 

jurídico único. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO A possibilidade jurídica do pedido 

como condição da ação não esta mais abarcada pelo Código de Processo 

Civil de 2015, ao que o interesse processual resta evidente, vez que a 

parte autora comprovou ter prestado serviço à reclamada. Pois bem. É 

cediço que os contratos temporários possuem regramento próprio por se 

constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço 

público, haja vista que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê 

expressamente a necessidade de prévia aprovação em concurso para o 

provimento dos cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar 

de cargos de provimento em comissão e a contratação temporária, em 

caso de excepcional interesse público, senão vejamos: “Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” O § 2º do 

artigo supramencionado estabelece que “A não observância do disposto 

nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade 

responsável, nos termos da lei.” O art. 37, IX, CF estabelece que “IX – a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.” Tal 

contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em 

vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de 

concurso público ou estatutário. Extrai-se dos autos (holerites) que a 

parte autora teve sucessivas prorrogações nos contratos temporários de 

fevereiro de 2013 até novembro de 2017 restando demonstrado, assim, a 

nulidade nos contratos que descaracterizaram a situação excepcional. 

Ademais, sabendo a parte ré das constantes necessidades de 

substituições tem o dever de realizar de concurso público não 

caracterizando situações previsíveis como excepcionais. A renovação 

sucessiva dos contratos em detrimento da realização de concurso público 

ofende a excepcionalidade que autoriza a contratação prevista no art. 37, 

IX, da CF, de forma que evidentemente nula tal contratação. Sobre o tema, 

o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do ARE 

646000, no qual se discute a “extensão de direitos concedidos aos 

servidores públicos efetivos aos empregados públicos contratados para 

atender necessidade temporária e excepcional do setor público.” No 

entanto, a Corte ainda não julgou o mencionado Agravo ao Recurso 

Extraordinário. Dessa forma enquanto não fixados parâmetros sobre a 

extensão dos direitos, vigem as regras gerais da contratação temporária 

fixadas na Constituição Federal, na lei autorizadora do ente público 

contratante, nas regras do contrato e na jurisprudência da própria Corte 

Constitucional que já se manifestou pontualmente sobre a legalidade do 

pagamento de algumas verbas. No entanto, o artigo 19-A, da Lei nº 

8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 

preleciona: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do 

trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário.” O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a 

repercussão geral sobre o tema, no sentido de que são devidos o saldo 

de salário e o levantamento de saldo de FGTS nas hipóteses de 

contratação temporária: “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RE RECURSO EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRANDE DO 

SUL). O acórdão deste Recurso Extraordinário declara expressamente 

que: “5. É de se confirmar, portanto, o acórdão recorrido, adotando-se a 

seguinte tese, para fins de repercussão geral: A Constituição de 1988 

comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração 

Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da 

prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, 

essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos 

empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários 

referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 

8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS.” No mesmo sentido a jurisprudência contida 

no ARE 867655: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO 

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. PRECEDENTES. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 

596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu 

que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do 

empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido 

ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se 

aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante 

entendimento de ambas as Turmas. 3. Agravo regimental não provido. 

(ARE 867655 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado 

em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 

PUBLIC 04-09-2015). Dessa forma, considerando o vínculo precário e 

excepcional da parte autora com a administração por regime especial de 

contratação temporária, de natureza jurídico-administrativa distinta da 

celetista, não faz jus a nenhuma verba trabalhista. Todavia, é devido o 

pagamento do correspondente ao que o empregador deveria ter recolhido 

a título de FGTS (8%), com fundamento no disposto da Lei 8.036/90, com a 

interpretação feita pelo STF. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos para DECLARAR A NULIDADE dos contratos firmados entre as 

partes, por ausência dos requisitos do art. 37, IX, da CF, e para 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte autora 8% 

sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter 

recolhido pelo empregador a título de FGTS) pelo período de 02/2013 até 

11/2017, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 

11.960/09 e com a correção monetária pelo IPCA-E desde a citação. De 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC. Incabível a condenação em 

custas e honorários advocatícios, por força da previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001228-31.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JULIANO GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. Vistos etc. Dispensado o relatório conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem, o processo está apto a 

julgamento. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

por JULIANO GOMES DOS SANTOS em face de BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Diz, em síntese, que adquiriu 

uma carta de crédito imobiliária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil 

reais ) da reclamada, bem como foi contemplado em fevereiro de 2018, 

contudo, desde então sofreu abalos com a má prestação do serviço, vez 

que a reclamada não informou sobre as especificações do imóvel, teve 

custos com cartório para retirar certidões do imóvel que não estava nas 

especificações e, ainda, sofreu com o atraso na realização da vistoria e 

demais atos do processo, vindo a realizar várias reclamações e somente 

em 04/12/2018 conseguiu obter a carta de crédito. A reclamada contesta 

alegando que o consórcio do reclamante foi contemplado na Assembleia 

Geral Ordinária de 15/08/2017 e que para o pagamento da carta de crédito 

o consumidor tem que atender ao disposto na cláusula 19.3 para análise 

da legalidade do imóvel junto à Prefeitura, bem como a lista de todos os 

documentos necessários são entregues ao cliente disposto no Guia 

Prático de Contratação do Imóvel e que a morosidade no processo de 

análise se deu em razão do consorciado demorar para sanar as 

irregularidades na documentação. Pois bem. Os pedidos da parte autora 

não merecem prosperar. Isso porque verifico nos documentos trazidos 

aos autos que, em que pese a demora na conclusão do processo (10 

meses), o fato é que a reclamada durante este tempo esteve conduzindo 

o processo de averiguação do imóvel, bem como o consorciado estava 

saneando vícios nos documentos e no imóvel para este fosse aprovado. 

Por se tratar de aquisição de imóvel o tempo despendido na análise dos 

documentos do imóvel e liberação do crédito se mostrou razoável, 

mormente porque o bem escolhido pelo reclamante não estava 

regularizada junto à Prefeitura com a averbação da construção. Assim, 

não verifico ato ilícito praticado pela parte requerida e nem a parte autora 

trouxe elementos suficientes para comprovar o nexo causal entre a 

conduta da requerida e os supostos danos morais experimentados. Em 

que pese a transtorno com a burocracia, o fato é que não é possível 

admitir que o fato tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à 

vida em sociedade, ou que tenha causado real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora. Com efeito diante das razões 

apresentadas entendo que não há como reconhecer que a parte autora 

passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Aliás, a história revela e é certo 

que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início 

das civilizações –, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é 

salutar para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, 

se todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida 

cotidiana, por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à 

vida em sociedade. Reputa-se assim a inexistência de dano moral a ser 

reparado. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes Juiza 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005546-28.2017.8.11.0006. REQUERENTE: D M DE SOUZA LARA 

MOVEIS E UTILIDADES - ME REQUERIDO: GERSON LEMES DA SILVA 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. 

Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, 

I, do CPC. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por D M DE SOUZA 

LARA MOVEIS E UTILIDADES – EPP em face de GERSON LEMES DA 

SILVA. Diz, em síntese, que a parte reclamada adquiriu diversos produtos 

da reclamada, somando-se o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 

com vencimento final na data de 01/04/2016, mas, que não quitou os 

débitos. A reclamada mesmo intimada não compareceu à audiência de 

conciliação. É o breve relato. A parte reclamada deixou de comparecer à 

audiência de conciliação e não apresentou contestação. Assim, concluo 

que a parte reclamada deixou de apresentar sua contestação no prazo 

assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), implicando em sua revelia, nos termos 

do Enunciado 11/FONAJE. Desta forma, com suporte no art. 20 da Lei 

9.099/95, declaro-a revel. Frise-se que a ausência de contestação da 

reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente à procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. No caso verifico que a parte autora 

trouxe aos autos nota promissória com a assinatura da parte reclamada, 

bem como nota de compra de uma TV 32, também assinado pela parte 

reclamada, restando demonstrado o débito. Pelo exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do CPC, DECRETO a revelia e julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a reclamada a pagar à parte autora as 

importâncias de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), correção monetária 

pelo INPC a partir do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 STJ 

(vencimento das notas) e juros moratórios de 1% a partir da citação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.
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CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000229-15.2018.8.11.0006. REQUERENTE: NESTOR DA SILVA LARA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 

9099/95. Trata-se de Ação de Obrigação de não fazer proposta por 

NESTOR DA SILVA LARA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A. Diz, em síntese, que é proprietário de 

uma pequena área na zona rural denominado Sítio Santa Cruz que possui 

um histórico de contas que variam entre R$11 (onze reais) a R$50,00 

(cinquenta reais). Contudo, no mês de novembro de 2017 foi surpreendido 

com uma fatura no valor de R$468,01 (quatrocentos e sessenta e oito 

reais e um centavos) e ao receber a fatura percebeu que a rede elétrica 

do seu vizinho estava passando pela sua propriedade e ocasionou o 

aumento do consumo, momento em que solicitou uma vistoria, porém a 

reclamada se negou a dar baixa no valor. Em contestação a reclamada 

informa que por estar o imóvel do reclamante situado em zona rural a 

medição é realizada de forma plurimensal, ou seja, dois meses são 

realizadas pela média e no terceiro mês a leitura in loco do consumo 

acumulado, sendo assim, devidos os valores cobrados referente a fatura 

objeto da lide. DA CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR A preliminar arguida pela reclamada não deve prosperar, uma vez 

que se trata de livre exercício do direito de ação, motivo pelo qual entendo 

pela sua rejeição. É o breve relato. Em atenta análise aos fatos e provas 

trazidos pelas partes verifico que a parte autora não trouxe provas do 

suposto desvio de energia realizado pelo seu vizinho, ao que o boletim de 

ocorrência é documento unilateral devendo ser complementado por demais 

provas, como fotos do local por exemplo. Por outro lado, a reclamada 

trouxe aos autos extrato das leituras realizada do imóvel que demonstram 

que a medição no imóvel foi realizada de forma plurimensal pela média de 

consumo e que no mês de novembro de 2017 foi realizada a leitura sendo 

devido, assim, os valores cobrados. Ainda, não que atribuir ignorância da 

parte reclamante quanto a forma da medição, visto que consta no histórico 

outros meses em que foi realizado a leitura in loco que ultrapassaram a 

média de consumo. Sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Com estas considerações nota-se 

que não houve abuso na cobrança da tarifa PLURIMENSAL, vez que esta 

é autorizada pela Resolução 414/2010, emitida pela ANEEL – Agência 

Nacional de Energia Elétrica que informa que é dever do consumidor em 

zona rural fazer a leitura e informar o consumo real, entendimento este 

perfilhado por vários tribunais, senão vejamos: CONSUMIDOR. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE REVISÃO DE 

FATURAMENTO. LEITURA PLURIMENSAL QUE JUSTIFICA A ELEVAÇÃO 

NO CONSUMO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS FATURAS NÃO 

AFASTADA. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul, Recurso Cível Nº 71004463105, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, 

Julgado em 25/09/2013). Desta forma, não houve prática de ato ilícito pela 

reclamada. O pedido contraposto não será acolhido, pois tendo a parte 

reclamante pago a fatura perdeu o objeto do pedido. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Antunes Juíza de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001910-20.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ADEMILDO PEREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos etc. Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do 

CPC. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por ADEMILDO PEREIRA DE 

OLIVEIRA em face de MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT. Diz, em síntese, que foi 

contratado de forma temporária em março de 2006 para laborar no cargo 

de professor, bem como o contrato foi prorrogado sucessivas vezes até o 

mês de dezembro de 2017, razão pela qual requer a nulidade dos 

contratos temporários e o pagamento de FGTS do período. A parte 

reclamada contesta alegando que as contratações se deram em razão de 

substituição de professores afastados, sendo os contratos distintos, bem 

como os contratos temporários são regidos por regime jurídico 

administrativo não comportando pagamento de FGTS. Pois bem. É cediço 

que os contratos temporários possuem regramento próprio por se 

constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço 

público, haja vista que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê 

expressamente a necessidade de prévia aprovação em concurso para o 

provimento dos cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar 

de cargos de provimento em comissão e a contratação temporária, em 

caso de excepcional interesse público, senão vejamos: “Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” O § 2º do 

artigo supramencionado estabelece que “A não observância do disposto 

nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade 

responsável, nos termos da lei.” O art. 37, IX, CF estabelece que “IX – a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.” Tal 

contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em 

vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de 

concurso público ou estatutário. Extrai-se dos autos que a parte autora 

teve sucessivas prorrogações nos contratos temporários de março de 

2006 até dezembro de 2017 restando demonstrado, assim, a nulidade nos 

contratos que descaracterizaram a situação excepcional. Ademais, 

sabendo a parte ré das constantes necessidades de substituições tem o 

dever de realizar de concurso público não caracterizando situações 

previsíveis como excepcionais. A renovação sucessiva dos contratos em 

detrimento da realização de concurso público ofende a excepcionalidade 

que autoriza a contratação prevista no art. 37, IX, da CF, de forma que 

evidentemente nula tal contratação. Sobre o tema, o Supremo Tribunal 

Federal reconheceu a repercussão geral do ARE 646000, no qual se 

discute a “extensão de direitos concedidos aos servidores públicos 

efetivos aos empregados públicos contratados para atender necessidade 

temporária e excepcional do setor público.” No entanto, a Corte ainda não 

julgou o mencionado Agravo ao Recurso Extraordinário. Dessa forma 

enquanto não fixados parâmetros sobre a extensão dos direitos, vigem as 

regras gerais da contratação temporária fixadas na Constituição Federal, 

na lei autorizadora do ente público contratante, nas regras do contrato e 

na jurisprudência da própria Corte Constitucional que já se manifestou 

pontualmente sobre a legalidade do pagamento de algumas verbas. No 

entanto, o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço, preleciona: “É devido o depósito do FGTS 

na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado 

nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

quando mantido o direito ao salário.” O Supremo Tribunal Federal já 

reconheceu a repercussão geral sobre o tema, no sentido de que são 
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devidos o saldo de salário e o levantamento de saldo de FGTS nas 

hipóteses de contratação temporária: “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RE RECURSO EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRANDE DO 

SUL). O acórdão deste Recurso Extraordinário declara expressamente 

que: “5. É de se confirmar, portanto, o acórdão recorrido, adotando-se a 

seguinte tese, para fins de repercussão geral: A Constituição de 1988 

comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração 

Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da 

prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, 

essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos 

empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários 

referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 

8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS.” No mesmo sentido a jurisprudência contida 

no ARE 867655: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO 

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. PRECEDENTES. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 

596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu 

que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do 

empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido 

ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se 

aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante 

entendimento de ambas as Turmas. 3. Agravo regimental não provido. 

(ARE 867655 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado 

em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 

PUBLIC 04-09-2015). Dessa forma, considerando o vínculo precário e 

excepcional da parte autora com a administração por regime especial de 

contratação temporária, de natureza jurídico-administrativa distinta da 

celetista, não faz jus a nenhuma verba trabalhista. Todavia, é devido o 

pagamento do correspondente ao que o empregador deveria ter recolhido 

a título de FGTS (8%), com fundamento no disposto da Lei 8.036/90, com a 

interpretação feita pelo STF. Verifico que a ação foi proposta em 

27/04/2018 buscando a cobrança do FGTS desde março de 2006, 

contudo, em recente entendimento do STF no ARExt 709212/DF a corte 

suprema firmou o entendimento de que o prazo prescricional para 

cobrança de FGTS é de 5 anos. Desta forma, o direito do autor deve ser 

reconhecido a partir de 27/04/2013 até a propositura da ação. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para 

DECLARAR A NULIDADE dos contratos firmados entre as partes, por 

ausência dos requisitos do art. 37, IX, da CF, e para CONDENAR o 

MUNICÍPIO DE CÁCERES a pagar à parte autora 8% sobre a remuneração 

bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo 

empregador a título de FGTS) pelo período de 27/04/2013 até 27/04/2018, 

acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09 e 

com a correção monetária pelo IPCA-E desde a citação. De consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do art. 269, inciso I, do CPC. Incabível a condenação em custas e 

honorários advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Antunes Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001951-50.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JAIR DE PAULA FELISBINO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta 

por JAIR DE PAULA FELISBINO em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Diz, em síntese, que em 29/01/2019 

entrou com projeto para regularização de obra mista para 

desmembramento do seu imóvel residencial em comercial e durante a 

realização das obras, no dia 07/02/2019, solicitou à reclamada nova 

ligação no escritório comercial (protocolo 55075814), contudo, no dia 

12/01/2019 foi realizado pela equipe da Energisa a vistoria “in loco” e não 

foram encontradas irregularidades, mas, em resposta, informaram que não 

foi possível realizar a ligação por ausência de extensão de rede, buscou 

atendimento ainda nos dias 13/02/2019 e 18 de março de 2019, mas até a 

propositura da ação não haviam realizado a instalação. A parte reclamada 

contesta alegando que seria necessário a instalação de extensão de rede 

que demanda um longo processo interno e pesquisa de viabilidade, bem 

como o autor não trouxe documentos essenciais que comprovem sua 

propriedade do imóvel. A liminar foi deferida. Pois bem. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a 

parte autora. Isso porque restou demonstrado pelas provas nos autos que 

a parte autora regularizou o imóvel junto à Prefeitura não cabendo à 

concessionária de energia elétrica exigir provas da propriedade do imóvel 

para prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica que é 

essencial. Ademais, a reclamada não comprovou inexistir extensão de 

rede na região da solicitação de instalação pela parte autora, ao que em 

análise às fotos trazidas na exordial vislumbra-se que já existe extensão 

de rede nas proximidades não justificando a demora excessiva para a 

instalação do serviço no imóvel. Diante destes fatos, e não tendo a 

reclamada comprovado impedimentos reais para a realização do serviço é 

que a parte reclamada tem a obrigação de realizar a instalação da rede 

elétrica no imóvel comercial da parte autora. Pelo exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do CPC, RATIFICO a liminar deferida e julgo JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora para CONDENAR o requerido a 

realizar o serviço de extensão da rede de baixa tensão, bem como a 

ligação da nova energia e da instalação do medidor bifásico junto ao 

padrão do escritório do Requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, ao que o 

não cumprimento da determinação acarretará multa no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

extinguindo a presente ação com resolução do mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 
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apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001592-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MENDES RAYMUNDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001592-37.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FELIPE MENDES RAYMUNDI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO DE 

TRANSITO DETRAN Vistos etc. Dispenso o relatório nos moldes do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de Reparação de 

Danos Materiais e Morais proposta por FELIPE MENDES RAYMUNDI em 

face de ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT. Diz, em síntese, que é 

proprietário do veículo CORSA HATCH MAXX, Ano 2005/2005, cor branca, 

placa nº KAA8863, Nº CHASSI 9BGXH68X05B209333 e que no dia 

13/12/2017 teve o seu veículo apreendido sendo este levado para o pátio 

da CIRETRAN/CÁCERES. Contudo, no dia 07/03/2018 quando foi retirar o 

veículo percebeu que a água da chuva acumulada no pátio da reclamada 

danificou os estofamentos, painel, parte elétrica e entrou no motor do 

veículo, ocasionando a perda total do mesmo, motivo pelo qual requer 

indenização por danos materiais no valor de R$15.000,00 (quinze mil 

reais) e danos morais. O Estado de Mato Grosso contesta alegando ser 

parte ilegítima para figurar no processo, bem como o Departamento 

Estadual de Trânsito de Mato Grosso contesta alegando que o autor 

abandou o veículo no pátio e em razão das chuvas entrou água no 

veículo, mas o autor não comprovou os danos materiais. DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA O Estado de Mato Grosso é parte legítima para 

figurar no polo passiva da demanda, pois, em que pese o Departamento 

Estadual de Trânsito se tratar de autarquia, o fato é que o Estado de Mato 

Grosso responde subsidiariamente pelos atos administrativos cometidos 

por seus agentes. Pois bem. Os pedidos da parte autora não merecem 

prosperar. Isso porque caberia a parte autora trazer o mínimo de provas 

para comprovação do seu direito, ao que não trouxe aos autos laudo 

comprovando a perda total do veículo capaz de gerar indenização por 

danos materiais no valor requerido. Ademais, as fotos trazidas aos autos 

demonstram apenas que entrou água no assoalho do veículo, fato este 

causador de mero aborrecimento tendo em vista o lapso temporal que 

permaneceu no pátio da CIRETRAN que não possui cobertura, como 

demonstra as fotos, bem como não é possível aferir se a entrada de água 

no veículo se deu por defeito no próprio bem. Assim, o autor não trouxe 

elementos suficientes para comprovar o nexo causal entre a conduta da 

requerida e os supostos danos morais e materiais experimentados. A 

possibilidade de distribuição dinâmica das provas, naquelas especiais 

circunstâncias, quais sejam, quando a alegação for verossímil 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente o ônus da prova, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Desta forma, os pedidos 

são improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes Juiza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001873-56.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO(A))

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001873-56.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CREUSA MARIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VALQUIRIA MARIA DE OLIVEIRA Vistos etc. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por CREUSA MARIA DE 

OLIVEIRA em face de VALQUÍRIA MARIA DE OLIVEIRA. Diz, em síntese, 

que efetuou pagamentos para a reclamada no valor total de R$ 6.228,00 

(seis mil duzentos e vinte e oito reais) para a compra de um imóvel situado 

no lote 10, quadra 25, Bairro São José, nessa cidade de Cáceres/MT e, 

ainda, posteriormente realizou mais dois empréstimos nos valores de R$ 

890,00 (oitocentos e noventa reais) e R$ 900,00 (novecentos reais). A 

parte reclamada contesta alegando que de fato adquiriu o imóvel referido 

pela parte autora, mas, que não emprestou qualquer valor da parte 

reclamante que é sua genitora, tendo realizado empréstimo apenas do Sr. 

Sabino, vulgo Francis, mas que não faz parte da relação processual. Pois 

bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste a parte autora. Isso porque em análise aos recebidos 

apresentados junto à exordial verifico que apenas os pagamentos nos 

valores de R$900,00 (novecentos reais), R$890,00 (oitocentos e noventa 

reais) e R$2.000,00 (dois mil reais) estão em nome da parte reclamante 

referenciando que se tratam de pagamento referente ao lote 10, quadra 

25, do Bairro São José, que é de propriedade da reclamada. Desta forma, 

tendo a reclamante comprovado parcialmente suas alegações tem direito 

aos recebimentos os valores adiantados à parte reclamada. Pelo exposto, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a reclamada a pagar à 

parte autora os valores de R$900,00 (novecentos reais), R$890,00 

(oitocentos e noventa reais) e R$2.000,00 (dois mil reais) correção 

monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 

STJ (pagamentos) e juros moratórios de 1% a partir da citação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes Juiza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALEXANDRE FONSECA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000969-70.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO ALEXANDRE FONSECA 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. Dispenso o relatório em atenção ao 

que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem 

e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, 

com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito com pedido de Indenização por Danos Morais 

proposta por JOÃO ALEXANDRE FONSECA em face de SERASA S.A. Diz, 

em síntese, que em 20/07/2017 contratou o serviço da reclamada 

denominado Meproteja para monitoramento do seu CPF pagando o valor de 

R$99,00 (noventa e nove reais), contudo, já no dia 23/08/2018 a 

reclamada cancelou unilateralmente a prestação do serviço, e somente 

após fazer reclamação no Reclame aqui, protocolo nº 13739098, e após 

diversos e-mails, é que o valor pago foi ressarcido, mas, continua 

recebendo cobranças no valor de R$ 116,72 (cento e dezesseis reais e 

setenta e dois reais). A reclamada contestou alegando que existe a 

previsão no contrato de rescisão unilateral, bem como a parte reclamante 

foi ressarcida dos valores pagos. Pois bem. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, em atenta 

análise aos fatos e provas constantes nos autos verifico que, em que 

pese a parte reclamada tenha realizado o estorno dos valores pagos, não 

comunicou o consumidor com antecedência sobre a rescisão contratual 

deixando-o à margem da insegurança na prestação do serviço, bem como 

somente realizou o estorno dos valores pagos após reclamações 

realizadas pelo consumidor em meios alternativos de proteção e após 

vários e-mails. Assim, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva 

pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados à parte Reclamante. Ademais, tendo sido 

cancelados os serviços a parte reclamada continua realizando cobranças 

no valor de R$ 116,72 (cento e dezesseis reais e setenta e dois reais), 

devendo esta dívida ser declarada inexistente. Os danos morais 

experimentados pela parte autora estão caracterizados em razão da 

rescisão contratual sem comunicação prévia, bem como em razão do 

desvio produtivo do consumidor que teve que despender seu tempo para 

reaver os valores pagos. Assim, no que concerne à fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito no valor de R$ 116,72 (cento e dezesseis reais e 

setenta e dois reais); b) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento do 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(cancelamento contrato) e correção monetária (INPC) a partir desta data. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002017-30.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANE MORAES NOLASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002017-30.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ELIZANE MORAES NOLASCO 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e 

Materiais proposta por ELIZANE MORAES NOLASCO em face de BANCO 

BMG S/A. Diz, em síntese, que é servidora pública estadual e que ao 

retirar o holerite se surpreendeu com descontos de empréstimos 

consignados que desconhece e estavam sendo cobrados desde 2014, 

perfazendo um valor total de R$ 26.341,39 (vinte e seis mil trezentos e 

quarenta e um real e trinta e nove centavos). A parte reclamada não 

compareceu à audiência de conciliação, porém, apresentou contestação 

em alega que a parte autora contratou empréstimo consignado e cartão de 

crédito mútuo tendo realizado, inclusive, saque com cartão direto na sua 

conta, trazendo aos autos contrato assinado, TED e faturas. REVELIA A 

parte reclamada deixou de comparecer à audiência de conciliação. Desta 

forma, com suporte no art. 20 da Lei 9.099/95, declaro-a revel. Frise-se 

que a ausência em audiência de conciliação importa em confissão ficta 

dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente à 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. Pois bem. Com efeito, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida, negando qualquer dívida com a 

parte Reclamada, contestando os débitos objeto da lide. No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, 

trazendo aos autos contrato de empréstimo consignado e cartão de 

crédito, bem como TED para conta da parte autora e faturas com a 

utilização do cartão de crédito, motivo pelo qual afasto o efeito da revelia. 

Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica no contrato 

apresentado uma vez que a semelhança nas assinaturas apresentadas 

nos documentos carreados dispensa aludido recurso. Nesse sentido, 

recente jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso. “RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - 

APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM 
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CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente alega na inicial que teve seu 

nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, declara que 

desconhece a divida negativada e nega a relação jurídica, o que, 

novamente se repete em sede de recurso inominado. De outro lado, a 

Recorrida apresentou, na contestação, contrato devidamente assinado 

pelo Recorrente juntamente com faturas, a não configurar nem de longe a 

possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a perícia 

grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. É possível perceber a 

semelhança comparando a assinatura do RG e procuração, com a 

assinatura presente no contrato apresentado pelo Recorrido na 

contestação. A sentença de improcedência proferida pelo juízo 

monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que comprovada a 

legalidade da divida.” (Procedimento do Juizado Especial Cível 

354269420178110002/2018, Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2018, publicado no DJE 

13/09/2018) Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente 

quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de 

má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 9% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do 

Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011000-06.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA REGATIERI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DE SA PEREIRA OAB - MT5286-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Marcio Pinho da Silva (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011000-06.2013.8.11.0006. REQUERENTE: ROSILENE SILVA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: JULIANA REGATIERI Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por 

ROSILENE SILVA DO NASCIMENTO em face de JULIANA REGATIERI. Diz, 

em síntese, que convive em união estável com o Sr. Marcio Pinho da Silva 

e que e que descobriu que a reclamada mantinha uma relação 

extraconjugal com o mesmo. Assim, diante desta situação familiar a parte 

reclamada por diversas vezes provocou a parte autora e no dia 27 de 

julho de 2013, por volta das 21h22min, recebeu uma ligação da reclamada 

querendo ter uma conversa e após a conversa, que até então havia sido 

amistosa, a parte reclamada invadiu a casa da parte autora e quebrou 

vários móveis, causando prejuízo material e moral, pois, estava grávida. A 

parte reclamada em contestação nega os fatos. Foi realizada audiência de 

instrução. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em 

atenta análise aos fatos e provas trazidas aos autos verifico 

verossimilhança nas alegações da parte autora que trouxe aos autos 

fotos da residência com vários móveis quebrados, bem como vislumbro 

pelo depoimento da testemunha Adejanil da Silva Leite que os fatos 

ocorreram como narrado na exordial e a parte autora, que estava grávida, 

sofreu abalo emocional. Assim, as provas juntadas aos autos comprovam 

o dano moral da parte autora, ao que caberia à parte reclamada 

comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor 

produzindo provas para sua defesa. Sobre este tema, diga-se ainda, que 

a indenização deve atender a uma dupla finalidade: reparação e 

repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do 

atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De acordo com o 

magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral 

“levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a 

gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se que o 

prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo prudência e severidade. Sopesando tais critérios, tenho 

como razoável o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à parte 

Reclamada. Os danos materiais não foram comprovados pela parte autora 

que não indicou quais bem teriam sido danificados e nem trouxe notas 

fiscais dos mesmos. Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Sentença publicada 

no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001125-24.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE MEYRE FERREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PINTO DE ARRUDA OAB - MT5635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001125-24.2019.8.11.0006. INTERESSADO: ANNE MEYRE FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VRG LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de 

Reparação por Danos Morais proposta por ANNE MEYRE FERREIRA DA 
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SILVA em face de VRG LINHAS AÉREAS S/A. Diz, em síntese, que 

comprou no mês de julho/2018 passagens aéreas (ida/volta) para 

Cuiabá/Salvador e Salvador/Cuiabá, sendo que no dia 20/11/2018 no 

retorno para Cuiabá realizou o check-in e no momento do embarque foi 

informada que outro passageiro com mais urgente teve a necessidade 

embarcar no seu lugar. Assim, a reclamada realocou a parte autora em 

outro voo e realizou a devolução dos valores de R$1.303,35 (um mil, 

trezentos e três reais e trinta e cinco centavos), após reclamação na 

ANAC, contudo, a parte autora chegou apenas por volta das 23h em 

Cuiabá perdendo o transporte para a cidade de Cáceres. Em contestação 

a reclamada alega que a parte autora foi impedida de embarcar em razão 

de ocorrência de overload, mas, que a parte autora foi realocada em outro 

voo, bem como houve a devolução dos valores pagos. DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA Deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da 

empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A, pois, em que pese alegue 

seja apenas holding controladora do “Grupo GOL”, o fato é que faz parte 

da cadeia de prestação de serviço sendo responsável por danos ao 

consumidor. Pois bem. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência 

de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Em atenta análise aos fatos e provas verifico que 

a parte reclamada não comprovou caso fortuito ou força maior para o não 

embarque da parte reclamante, não sendo overload enquadrado nas 

hipóteses de excludentes de responsabilidade civil como já pacificou a 

jurisprudência, senão vejamos: E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS - OVERLOAD - ATRASO DE VOO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA 

AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Alegação de restrição de 

peso ( overload ), não caracteriza caso fortuito ou força maior, por se 

tratar de fortuito interno, ínsito ao risco da própria atividade. 2. A 

recorrente não realizou o embarque da forma previamente programada, 

sendo o recorrido realocado em outro voo, o que ocasionou mais de 24 

(vinte e quatro) horas de atraso. 3. Com relação ao valor indenizatório a 

título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser 

mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em 

conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, 

sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

(TJMT - N.U 1000239-13.2019.8.11.0010, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2019, 

Publicado no DJE 01/07/2019) grifei. Assim, da análise dos autos verifico 

verossímeis as assertivas no sentido de que houve falha na prestação de 

serviços da Reclamada causador de transtornos à dignidade da parte 

autora, enquanto consumidora. Imperioso registrar que o contrato de 

transporte não é, e não pode ser considerado um contrato de risco, haja 

vista que a companhia aérea, ao vender uma passagem, assume a 

responsabilidade de levar o passageiro ao destino, no dia e hora 

avençados, sendo que eventuais problemas enfrentados pela companhia 

são de sua exclusiva responsabilidade e absolutamente alheios ao 

passageiro contratante, ou seja, o risco de que voos sejam cancelados, 

alterados, por qualquer motivo, é sem dúvida da companhia aérea, risco 

esse, inerente ao seu ramo de atividade, como já ressaltado 

anteriormente. Assim, caracterizado está o defeito do serviço e o dano 

moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso, independentemente do de culpa, sendo suficiente a 

prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que 

restou devidamente comprovado. Como decorrência da responsabilidade 

objetiva do prestador do serviço para que ele possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados à parte Reclamante. Assim, 

no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para: a) CONDENAR a Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 

1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta 

data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes 

Juiza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004864-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE FREITAS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004864-39.2018.8.11.0006. REQUERENTE: RAFAEL DE FREITAS SOUZA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão 

no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de Ação 

de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por RAFAEL DE 

FREITAS SOUZA em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. 

Diz,  em síntese,  que nos autos do processo n º 

8010060-36.2016.811.0006 celebrou um acordo com a reclamada em que 

a mesma disponibilizaria 3 vouchers para utilização com validade de até 

30/06/2017, assim, utilizou duas passagens nas viagens de ida e volta do 

dia 20/09/2016 (ida) e 25/09/2016 (volta), sendo Cuiabá – Guarulhos e 

Guarulhos – Cuiabá, e quando foi utilizar o terceiro voucher teve seu 

pedido negado, sob fundamento de que já havia sido utilizado, mas, que 

não foi utilizado pelo autor e sim por terceiros. Assim, necessitando da 

viagem teve que pagar o valor de R$1.330,14 (um mil, trezentos e trinta 

reais e quatorze centavos) para adquirir novas passagens. A parte 

reclamada contesta alegando que os três vouchers foram utilizados e que 

não se responsabiliza por atos de terceiros. Pois bem. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. No caso caberia à parte reclamada 

comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e 

mesmo tendo a possibilidade de trazer aos autos provas de quem teria 

utilizado o terceiro voucher da parte autora e para qual destino, mas não o 

fez. O autor, por sua vez, trouxe aos autos acordo firmado com a 

reclamada, pedido de utilização do voucher e comprovante da compra da 

nova passagem no valor de R$1.330,14 (um mil, trezentos e trinta reais e 

quatorze centavos). Por estas razões resta à reclamada indenizar o autor 

pelo prejuízo material com a compra de novas passagens. Ainda, restou 
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demonstrado o abalo da parte autora que se viu privada da utilização do 

voucher de sua propriedade e teve que despender recursos que não 

estavam planejados, cabendo a este juízo fixar a indenização por dano 

moral atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica 

da parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda, que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. Sopesando 

tais critérios, tenho como razoável o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda 

como punição à parte Reclamada. Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para: a) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte autora a importância de R$1.330,14 (um mil, 

trezentos e trinta reais e quatorze centavos) a título de indenização por 

danos materiais, correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo 

nos termos da Súmula 43 STJ (descontos) e juros moratórios de 1% a 

partir da citação; b) CONDENAR a reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011889-86.2015.8.11.0006
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CLAUDIA NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011889-86.2015.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUDIA NASCIMENTO DA 

SILVA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão 

no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de Ação 

de Reparação por Danos Morais proposta por CLAUDIA NASCIMENTO DA 

SILVA em face de LOJAS AVENIDA LTDA. Diz, em síntese, que no dia 10 

de abril de 2015 adquiriu produtos da reclamada e ao sair da loja, quando 

já se encontrava na via pública, foi abordada pelo segurança da loja que 

de forma ríspida solicitou que a mesma se dirigisse à loja, momento em que 

revistaram a bolsa da mesma e após o segurança pegou uma pulseira que 

estava na sua bolsa e constatou que o produto estava pago. A parte 

reclamada em contestação nega os fatos, vez que não consta registro de 

qualquer ocorrência ocorrida na loja com o disparo do alarme. Foi 

realizada audiência de instrução. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Em atenta análise aos fatos e provas trazidas aos autos 

verifico verossimilhança nas alegações da parte autora, mormente porque 

depoimento da testemunha Adriana de Almeida Mendes esta alega que 

presenciou o fato, visto que estava na frente da loja, e afirmou que a parte 

reclamante foi abordada pelo segurança de loja de forma constrangedora 

na via pública, bem como a parte autora estava com sua filha que estava 

grávida. Ademais, caberia à parte reclamada comprovar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor e mesmo podendo fazer, 

trazendo provas que corroboram suas afirmações como registro de 

ocorrências do dia do fato e vídeo da câmera de segurança, o que não 

fez. Desta forma, restou demonstrado o abalo da parte autora que mesmo 

após ter pago pelo produto adquirido na loja foi abordada na via pública e 

teve que retornar ao estabelecimento com a suspeita de furto, cabendo, 

assim, indenização por danos morais como já vem entendendo a 

jurisprudência, senão vejamos: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE - REJEITADA - JUSTIÇA GRATUITA – INCAPACIDADE 

FINANCEIRA COMPROVADA – DEFERIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL 

– SUSPEITA DE FURTO EM LOJA – ABORDAGEM DE FORMA 

INADEQUADA E VEXATÓRIA DA VÍTIMA PELOS VIGILANTES E 

PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EMPRESA – EXPOSIÇÃO A VEXAME E 

CONSTRANGIMENTO INDEVIDO – ILICITUDE CARACTERIZADA – DANO 

MORAL CABÍVEL – DEVER DE INDENIZAR – - DANO IN RE IPSA – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA SENTENÇA – 

LITIGANCIA DE MÁ FÉ – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO 

EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO DA PARTE AUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO IMPROVIDO. Não há que falar 

em ofensa ao princípio da dialeticidade se o recurso traz em seus 

fundamentos os argumentos necessários à compreensão da irresignação 

do apelante com os fundamentos da sentença. Faz jus ao benefício da 

justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as 

despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. 

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições 

financeiras de arcar com os custos processuais e o conjunto probatório é 

suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, a benesse legal de 

gratuidade da justiça há de ser deferida. Situação concreta em que a 

vítima alega ter sido submetida a situação vexatória e constrangedora ao 

ser interpelada por vigilantes, prestadores de serviços, da loja colocando 

o suspeito em situação vexatória e humilhante, por suspeita da prática de 

furto de mercadorias. Ausência de comprovação, pela demandada, de que 

a abordagem da cliente pelo segurança da empresa ocorreu de forma 

discreta e sem alarde, de modo a preservá-la de exposição pública ou 

constrangimento indevido, restando caracterizado o dever de indenizar. 

Caso em que os danos morais se verificam “in re ipsa”, uma vez 

evidenciada a situação de constrangimento a que foi exposta a 

demandante em local público. Deve ser majorado o valor da indenização 

quando se mostrar inadequado às circunstâncias específicas do caso 

concreto, devendo atender a sua dúplice finalidade – meio de punição e 

forma de compensação à dor da vítima, merecendo guarida o pedido de 

redução do quantum indenizatório. Deverá incidir correção monetária, a 

contar desta data, ou seja, da sentença, nos termos da Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça Não há que se falar em condenação da parte 

autora em litigância de má fé, quando seu pedido foi julgado procedente, 

agindo dentro do estrito cumprimento do devido processo legal, não se 

vislumbrando na conduta desta, o dolo processual ou qualquer dos 

requisitos enumerados no art. 80 do NCPC, para ensejar a penalidade 

prevista. A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor 

Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. (N.U 

0022909-18.2009.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, 

Publicado no DJE 27/07/2017) (g.s) Sobre este tema, diga-se ainda, que a 
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indenização deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. 

E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também dos ofensores, de molde a que não haja enriquecimento 

injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o 

caráter pedagógico a que se propõe. De acordo com o magistério de 

Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral “levam-se, em 

conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a 

situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de 

orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação 

Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 

1999, p.279). Logo, conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela 

parte autora deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

dor e/ou o sofrimento causado, mas especialmente deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e 

severidade. Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo ainda como punição à parte Reclamada. Os danos 

materiais não foram comprovados pela parte autora. Pelo exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para: a) CONDENAR a reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010394-07.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOAQUIN SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSIMAR IDELFONSO AMERICO LIMA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010394-07.2015.8.11.0006. REQUERENTE: RONALDO JOAQUIN SALES 

REQUERIDO: CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por 

RONALDO JOAQUIM SALES em face de CONSTRUTORIA E IMOBILIÁRIA 

PAIAGUÁS. Diz, em síntese, que é servente e que procurou a empresa 

reclamada para buscar emprego e sempre foi atendido pelos funcionários 

da reclamada que mandavam voltar outro dia, contudo, no dia 21 de janeiro 

de 2015 procurou novamente a reclamada e um mestre de obras informou 

que a empresa não o contratava porque era gordo, e, assim, sem nenhum 

motivo a funcionária mandou que aguardasse e chamou a Polícia Militar 

alegando que o mesmo era perigoso. A reclamada contesta alegando que 

nenhum funcionário prometeu emprego à parte autora, bem como nega os 

fatos. Pois bem. Os pedidos da parte autora não merecem prosperar. Isso 

porque a parte reclamada não conseguiu comprovar nos autos o suposto 

constrangimento sofrido na empresa, pois, as testemunhas ouvidas em 

audiência não presenciaram o fato. Para que exista a responsabilidade 

civil se faz necessário a configuração de ato ilícito praticado pela parte 

reclamada, bem como o nexo causal com o suposta abalo moral, que não 

restou demonstrado nos autos. A possibilidade de distribuição dinâmica 

das provas, naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência, não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em 

qualquer circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. 

Desta forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001112-25.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001112-25.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CARMEM MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica proposta por CARMEM MARIA DA SILVA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Diz, em síntese, que foi inscrita indevidamente 

no cadastro de proteção ao crédito no valor de R$232,40 (duzentos e 

trinta e dois reais e quarenta centavos), incluso em 15/07/2018, vez que 

desconhece o débito. A reclamada em contestação alega que a parte 

autora migrou a linha telefônica de nº (65) 9.9802-4777, do sistema 

pré-pago para pacote de serviços da modalidade controle, bem como 

deixou de efetuar o pagamento das faturas referentes aos meses de 

fevereiro a abril de 2018, fato gerador do incontestável débito no valor 

total de R$ 305,42 (trezentos e cinco reais e quarenta e dois centavos). 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - PERÍCIA Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica no contrato 

apresentado uma vez que a semelhança nas assinaturas apresentadas 

nos documentos carreados dispensa aludido recurso. Pois bem. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que a negativação é indevida, negando qualquer 

dívida com a parte Reclamada, contestando os débitos objeto da lide. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora, trazendo aos autos contrato de adesão, bem como faturas 

de utilização. Nesse sentido, recente jurisprudência da Turma Recursal de 

Mato Grosso. “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA 

E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente 

alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, no entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a 

relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso 

inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, 

contrato devidamente assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a 

não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas 

estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a 

olho nu. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura do 
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RG e procuração, com a assinatura presente no contrato apresentado 

pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida 

pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que 

comprovada a legalidade da divida.” (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 354269420178110002/2018, Relator Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2018, publicado no DJE 

13/09/2018) Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente 

quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de 

má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 9% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do 

Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002889-45.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADIANE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002889-45.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADIANE BARBOSA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação Anulatória de 

Negócio Jurídico proposta por ADIANE BARBOSA DA SILVA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Diz, em síntese, que foi inscrito indevidamente 

no cadastro de proteção ao crédito em 16/11/2017, no valor de R$ 103,06 

(cento e três reais e seis centavos), contudo, desconhece o débito, vez 

que não contratou e não utilizou os serviços da reclamada. A reclamada 

contesta alegando que a parte autora habilitou uma linha e que o débito é 

devido. FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – EXTRATO VÁLIDO Deixo de 

acolher a referida preliminar, vez que o extrato juntado na exordial é 

válido. Pois bem. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A parte 

reclamada não trouxe documentos comprobatórios da origem do débito, 

pois, inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de serviços 

devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

dos serviços oferecidos pela Reclamada. Desta forma, juntou aos autos 

apenas telas sistêmicas que são documentos unilaterais e, ainda, consta 

endereço no estado do Alagoas, fato este que demonstra a existência de 

fraude. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela em verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$ 103,06 (cento e três reais e seis centavos),; b) 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir 

desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo 

dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001574-79.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA REGINA GARCIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001574-79.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CATIA REGINA GARCIA 

RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação Anulatória de 

Negócio Jurídico proposto por CATIA REGINA RIBEIRO em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Diz, em síntese, que foi inscrito indevidamente 

no cadastro de proteção ao crédito em 01/10/2016, no valor de R$128,38 

(cento e vinte e oito reais e trinta e oito centavos), contudo, desconhece o 

débito, vez que não contratou e não utilizou os serviços da reclamada. A 

reclamada contesta alegando que a parte autora habilitou uma linha e que 

o débito é devido. FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – EXTRATO 

VÁLIDO Deixo de acolher a referida preliminar, vez que o extrato juntado 

na exordial é válido. Pois bem. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A 

parte reclamada não trouxe documentos comprobatórios da origem do 
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débito, pois, inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de 

serviços devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

dos serviços oferecidos pela Reclamada. Desta forma, juntou aos autos 

apenas telas sistêmicas que são documentos unilaterais e, ainda, consta 

endereço no estado do Alagoas, fato este que demonstra a existência de 

fraude. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela em verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$ 128,38 (cento e vinte e oito reais e trinta e oito 

centavos); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC 

a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito 

ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo 

conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011612-41.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO ALEXANDRO DOS SANTOS LIMA (TESTEMUNHA)

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

CORREA CENTER MOTOS LTDA (REQUERIDO)

VALDENIR LOPES LAURENTINO SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO BEZERRA OAB - MT11714-O (ADVOGADO(A))

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011612-41.2013.8.11.0006. REQUERENTE: ALEXANDRE AUGUSTO 

VIEIRA REQUERIDO: CORREA CENTER MOTOS LTDA, YAMAHA MOTOR 

DO BRASIL LTDA TESTEMUNHA: JUNIO ALEXANDRO DOS SANTOS LIMA, 

VALDENIR LOPES LAURENTINO SILVA Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão 

no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de Ação 

de Reparação de Danos Morais e Materiais proposta por ALEXANDRE 

AUGUSTO VIEIRA em face de SOTECO CENTER MOTOS e YAMAHA DO 

BRASIL S/A. Diz, em síntese, que é proprietário de uma motocicleta 

Yamaha TTR 125cc LWE, de cor AZUL, ano/modelo - 2007/2008, CHASSI 

(9C6CE27W080000160) e que no dia 15/10/2012 deixou sua motocicleta 

na loja das reclamadas para a realização da revisão, contudo, a loja 

fechou para balanço e reabriu com o nome PLANETA CENTER MOTOS, 

outro proprietário, ao que lhe informaram que iriam fazer a revisão da 

motocicleta permaneceu esta por 8 meses sem a entrega da motocicleta. 

A parte reclamada em contestação suscita preliminar de prescrição, vez 

que passaram mais de 3 anos da propositura da ação para a citação 

válida e que prestou os serviços, mas que o autor não aprovou o 

orçamento e em razão disso deixou o veículo à disposição do autor e que 

este nunco procurou saber da sua motocicleta. Foi realizada audiência de 

instrução. PRESCRIÇÃO Deixo de acolher a preliminar de prescrição, vez 

que por expressa previsão do artigo 240 do CPC o despacho do juiz que 

ordena a citação interrompe a prescrição retroagindo à data da 

propositura da ação, senão vejamos: Art. 240. A citação válida, ainda 

quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna 

litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos 

arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) . § 

1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Ainda, deixo de acolher as contraditas apresentados em audiência de 

instrução, vez que foram apresentadas de forma genérica sob o 

fundamento do interesse processual, contudo, sem provas e informações 

sobre quais interesses seriam estes, diferentemente do Sr.José Dias de 

Oliveira Júnior que em razão da amizade pessoal com a parte autora foi 

ouvido como informante do juízo. Em atenta análise aos fatos e provas 

trazidas aos autos verifico verossimilhança nas alegações da parte 

autora, vez que na contestação a parte reclamada admite que o autor 

deixou o veículo no mês de outubro de 2012 para realização do 

orçamento, bem como o autor trouxe fotos do local fechado para balanço. 

Ademais, caberia à parte reclamada comprovar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor e mesmo podendo fazer 

trazendo aos autos comprovante da data da entrada do veículo na loja, 

notificação para retirada do veículo e o comproovante de saída do veículo 

da loja, não o fez. Desta forma, para formação da convição do juízo 

verifico que a testemunha Fábio de Carvalho Luz informa que a empresa 

reclamada trocou de proprietário no final de 2012, bem como a testemunha 

Pedro Correa Neto informou que a foto apresentada pelo autora era da loja 

e que avisou os clientes da troca dos proprietários por meio de cartaz e 

verbalmente. Desta forma, restou demonstrado o abalo da parte autora 

que se viu privada da motocicleta por vários meses sem qualquer 

informação quanto a pessoa jurídica responsável pelos serviços e sem 

notícias da realização do serviços e data da possível retirada do veículo, 

situaçao esta passível de indenização por danos morais. Sobre este tema, 

diga-se ainda, que a indenização deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se que o 
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prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo prudência e severidade. Sopesando tais critérios, tenho 

como razoável o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que 

certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à 

parte Reclamada. Os danos materiais não foram comprovados pela parte 

autora. Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) CONDENAR a 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

STJ). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011798-30.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011798-30.2014.8.11.0006. REQUERENTE: WILSON TEODORO DA SILVA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por WILSON TEODORO DA SILVA em desfavor de SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA, alegando que é cliente da Empresa Promovida há mais 

de 01 ano, possuindo com a mesma 03 equipamentos autorizados e 

instalados em sua residência através da assinatura de número 

149336715. Ocorre que partir do mês de abril de 2014 passou a ter 

cobranças exorbitantes, assim entrou em contato com a promovida, 

oportunidade que teve conhecimento que houve instalação de um quarto 

receptor, instalado em outra residência. Afirma assim, que foi instalado um 

receptor na residência de uma terceira pessoa desconhecida, bem como 

não autorizou tal instalação. A reclamada em contestação alega que a 

parte reclamada realizou a habilitação em 22/10/2013, contrato nº 

149336715, ocorrendo a utilização e que os débitos são devidos. Pois 

bem. Preliminarmente chamo o feito ordem para anular a sentença lançado 

no ID 4614319., vez que proferida antes da citação válida. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. A 

parte reclamada não trouxe provas da contratação da segunda linha pela 

parte autora, bem como de que o endereço que foi instalado pertence ao 

autor, ao que apenas telas sistêmicas são documentos unilaterais, 

devendo serem adquiridas quando em conjunto com outras provas 

contrato assinado ou áudio da contratação. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pela cobrança indevida mormente porque a ela competia o 

dever de cautela em verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Logo, restando 

evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, impõe-se a 

condenação da reclamada ao ressarcimento do valor, em dobro, de R$ 

508,54 (quinhentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos), totalizando 

R$ 1.017,0 8 (um mil reais e dezessete reais e oito centavos), referente às 

cobranças indevidas. Ademais, tenho que, considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 

que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Assim, reputa-se existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o 

fim CONDENAR a reclamada SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA a restituir à 

parte reclamante, a título de danos materiais, o valor de R$ 1.017,0 8 (um 

mil reais e dezessete reais e oito centavos), corrigidos monetariamente 

pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do 

CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, 

bem como CONDENAR a título de danos morais a empresa SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA ao pagamento à parte autora a importância de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o 

faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002275-40.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DA COSTA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002275-40.2019.8.11.0006. REQUERENTE: PATRICIA APARECIDA DA 

COSTA DUARTE REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos 
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do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

PATRICIA APARECIDA DA COSTA DUARTE em face de VIVO S/A - 

TELEFONICA BRASIL S/A. Diz, em síntese, que foi inscrita indevidamente 

no cadastro de proteção ao crédito em 21/12/2015, no valor de R$ 122,91 

(CENTO E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), contudo, 

desconhece o débito, vez que não contratou e não utilizou os serviços da 

reclamada. A reclamada contesta alegando que a parte autora habilitou a 

linha telefônica nº (65) 99636-1768 e que restam débitos. DA SUSPENSÃO 

DO PATRONO DA RECLAMANTE Em consulta na página oficial da Ordem 

dos Advogados do Brasil: https://cna.oab.org.br/ , no dia 24 de janeiro de 

2015, constato a regularidade do patrono da parte reclamante não 

podendo fala-se em ausência de capacidade postulatória. FALTA DE 

DOCUMENTO ESSENCIAL – EXTRATO VÁLIDO Deixo de acolher a referida 

preliminar, vez que o extrato juntado na exordial é válido. Pois bem. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. A parte reclamada não trouxe 

documentos comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos 

qualquer contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Desta forma, juntou aos autos apenas telas sistêmicas que 

são documentos unilaterais. Portanto, a parte reclamada é responsável 

pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de 

cautela em verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro 

lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que 

a alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano 

moral e nexo causal . Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00(cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$ 122,91 (CENTO E VINTE E DOIS REAIS E 

NOVENTA E UM CENTAVOS); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002325-66.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002325-66.2019.8.11.0006. REQUERENTE: BERNADETE CEBALHO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica proposta por BERNADETE CEBALHO em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Diz, em síntese, que foi inscrita indevidamente 

no cadastro de proteção em 14 de julho de 2016 no valor de 

R$92,40(noventa e dois reais e quarenta centavos), vez que não 

contratou o serviço e desconhece o débito. A reclamada em contestação 

alega que a parte autora contratou uma linha telefônica e que restam 

débitos, juntando aos autos contrato de adesão devidamente assinada, 

cópia dos documentos pessoais da parte autora apresentado no ato da 

contratação e telas sistêmicas com a comprovação da utilização. Pois 

bem. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

negando qualquer dívida com a parte Reclamada, contestando os débitos 

objeto da lide. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora, trazendo aos autos contrato de adesão assinado 

pela parte autora e telas sistêmicas com o extrato da utilização. Nesse 

sentido, recente jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso. 

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E 

LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente alega na 

inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no 

entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a relação 

jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso inominado. De 

outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, contrato devidamente 

assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a não configurar nem 

de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a 

perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. É possível 

perceber a semelhança comparando a assinatura do RG e procuração, 

com a assinatura presente no contrato apresentado pelo Recorrido na 

contestação. A sentença de improcedência proferida pelo juízo 

monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que comprovada a 

legalidade da divida.” (Procedimento do Juizado Especial Cível 

354269420178110002/2018, Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2018, publicado no DJE 

13/09/2018) Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente 

quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de 

má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 9% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do 
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Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002022-52.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO AGUILHERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002022-52.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARCO ANTONIO 

AGUILHERA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico proposta por MARCO 

ANTONIO AGUILHERA em face de VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL S/A. 

Diz, em síntese, que foi inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao 

crédito em 21/01/2018, no valor de R$ 120,90 (CENTO E VINTE REAIS E 

NOVENTA CENTAVOS), contudo, desconhece o débito, vez que não 

contratou e não utilizou os serviços da reclamada. A reclamada contesta 

alegando que a parte autora habilitou a linha telefônica (65) 99939-5129 

(conta 0305233649), em 20.03.2017 e que restam débitos. FALTA DE 

DOCUMENTO ESSENCIAL – EXTRATO VÁLIDO Deixo de acolher a referida 

preliminar, vez que o extrato juntado na exordial é válido. Pois bem. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. A parte reclamada não trouxe 

documentos comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos 

qualquer contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Desta forma, juntou aos autos apenas telas sistêmicas que 

são documentos unilaterais. Portanto, a parte reclamada é responsável 

pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de 

cautela em verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro 

lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que 

a alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano 

moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$ 120,90 (CENTO E VINTE REAIS E NOVENTA 

CENTAVOS); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo 

INPC a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa 

em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001154-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FRANCISCO DE SOUZA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001154-74.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARCOS FRANCISCO DE 

SOUZA NASCIMENTO REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA Vistos, etc. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais e Materiais proposta por MARCOS FRANCISCO DE SOUZA 

NASCIMENTO em face de LOJAS AVENIDA S/A. Diz, em síntese, que 

procurou a loja da reclamada para a compra de um chinelo no valor de R$ 

29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove centavos), ao que foi induzido 

pelos funcionários da mesma a realizar um cadastro e no mês seguinte 

recebeu uma fatura no valor de R$43,46 (quarenta e três reais e quarenta 

e seis centavos) e, ainda, em janeiro de 2019 recebeu outra fatura no 

valor de R$71,51 (setenta e um reais e cinquenta e um centavos) em que 

estavam descontando valores referentes a despesas com cobrança, 

multa contratual, débito seguro proteção da sorte, seguro bolsa protegida, 

tarifa anuidade diferenciada e juros e encargos, porém, não tinha a 

intenção de contratar cartão de crédito. A parte reclamada alega que a 

parte autora contratou os serviços de cartão de crédito e os demais 

serviços, trazendo aos autos (contestação) contratos com assinatura da 

parte autora, inclusive, adesão específica ao seguro proteção da sorte e 

seguro bolsa protegida. Pois bem. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida, negando qualquer dívida com a parte Reclamada, 

contestando os débitos objeto da lide. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, trazendo 

aos autos contrato de adesão ao cartão de crédito com a assinatura da 

parte autora, bem como assinatura especifica nos termos de adesão aos 

seguros, não podendo a parte autora alegar desconhecimento no contrato 

que assinou, vez que as cláusulas estavam expressas. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica no contrato 

apresentado, uma vez que a semelhança nas assinaturas apresentadas 

nos documentos carreados dispensa aludido recurso. Nesse sentido, 

recente jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso. “RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - 

APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente alega na inicial que teve seu 

nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, declara que 

desconhece a divida negativada e nega a relação jurídica, o que, 

novamente se repete em sede de recurso inominado. De outro lado, a 

Recorrida apresentou, na contestação, contrato devidamente assinado 

pelo Recorrente juntamente com faturas, a não configurar nem de longe a 

possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a perícia 

grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. É possível perceber a 

semelhança comparando a assinatura do RG e procuração, com a 

assinatura presente no contrato apresentado pelo Recorrido na 

contestação. A sentença de improcedência proferida pelo juízo 

monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que comprovada a 

legalidade da divida.” (Procedimento do Juizado Especial Cível 

354269420178110002/2018, Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2018, publicado no DJE 

13/09/2018) Ainda, em que pese a parte autora alega que não tinha a 

intenção de contratar cartão de crédito restou comprovado na fatura 

juntado na exordial que o chinelo comprado foi pago através do crédito 

aberto na loja (cartão) não podendo alegar desconhecimento da 

contratação. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente 

quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de 

má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 9% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do 

Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo 

conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001225-76.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001225-76.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JULIANO GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem, o processo está apto a julgamento. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por JULIANO GOMES DOS 

SANTOS em face de BANCO DO BRASIL S.A. Diz, em síntese, que possui 

uma conta digital e um pacote de serviços digitais em que podia realizar 

transferências pela internet banking, realizar DOCS, TED, consultar 

extrato, saldo, e realizar pagamentos online, sem pagar nenhuma tarifa. 

Contudo, ao solicitar um limite para conta a reclamada cancelou o pacote 

de serviços, vindo a cobrar R$ 52,90 (cinquenta e dois reais e noventa 

centavos), referente a taxa de serviços bancários na cesta por ele 

contratada, motivo pelo qual requer o restabelecimento dos serviços 

digitais e danos morais. E contestação a reclamada alega que o autor 

solicitou a alteração do pacote de serviço por meio de senha pessoal, que 

a taxa foi cobrada apenas uma vez, bem como o valor foi estornado e o 

reclamante possui atualmente um pacote com isenções dos serviços. A 

liminar foi deferida. Pois bem. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

No caso concreto, os fatos restaram incontroversos, pois a parte 

reclamada confirma que a parte autora possuía um pacote de serviços 

com isenção de tarifas e que este foi alterado, contudo, não comprovou 

ter este serviço sido realizado pela parte autora, tanto que realizou o 

estorno do desconto. Deste modo, caracterizado está o defeito do 

serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, comprovado o defeito 

no serviço deve o pacote de serviços digitais com isenção das tarifas ser 

restabelecido à parte autora. Contudo, mesmo comprovada a falha na 

prestação do serviço o fato reconhecido não ultrapassa o 

descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida 

cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a 

demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Isto 

posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, RATIFICO 

a liminar deferida e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

DETERMINAR o imediato restabelecimento do pacote de serviços digitais 

ao Autor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar a partir da 

intimação da presente decisão, o não cumprimento do item anterior 

acarretará multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); b) IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos morais. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000135-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DO ESPIRITO SANTO BENITE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCATEL-LUCENT BRASIL S.A (EXECUTADO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

HELVIO SANTOS SANTANA OAB - SP353041-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000135-67.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: JONATHAN DO ESPIRITO 

SANTO BENITE EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO 

E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, 
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ALCATEL-LUCENT BRASIL S.A Vistos, etc. Dispensado relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de Ação de Execução 

proposta a partir do Ofício n° 002/2018 — PROCON-CART-Cáceres-MT em 

favor de JONATHAN DO ESPÍRITO SANTO BENITE em face de 

DISMOBRAS IMP. E DISTR.MOV. ELETR.S.A, em virtude do acordo firmado 

no PROCON. As partes efetuaram composição amigável procedendo a 

Executada com o pagamento do débito, devendo a presente execução ser 

extinta com resolução do mérito à inteligência do artigo 487, III, alínea “b” 

do CPC/2015. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO firmado pelas 

partes para que produza seus legais e jurídicos efeitos mediante 

sentença, bem como o respectivo pagamento, em conformidade com o 

estatuído no art. 57, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, 

JULGANDO EXTINTO o processo com julgamento de mérito, nos termos do 

artigo 487, III, alínea “b”, e artigos 924, inciso II e o art. 925, todos do 

CPC/15. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55 

da Lei 9099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001918-60.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAINNY VIEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001918-60.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LAINNY VIEIRA DIAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica proposta por LAINNY VIEIRA DIAS em face de BANCO 

BRADESCO S/A. Diz, em síntese, que foi inscrita indevidamente no 

cadastro de proteção ao crédito no valor de R$137,40 (CENTO E TRINTA E 

SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), vez que desconhece o débito. A 

reclamada em contestação alega que a parte autora aderiu ao cartão de 

crédito CASAS BAHIA nº 4271 XXXX XXXX 2024 e que restam débitos, 

juntando aos autos contrato e faturas de utilização. Pois bem. Com efeito, 

o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que a negativação é indevida, negando qualquer dívida 

com a parte Reclamada, contestando os débitos objeto da lide. No entanto, 

a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, 

trazendo aos autos contrato de adesão, bem como faturas de utilização, 

não tendo a parte autora comprovado a quitação dos mesmos. Nesse 

sentido, recente jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso. 

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E 

LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente alega na 

inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no 

entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a relação 

jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso inominado. De 

outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, contrato devidamente 

assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a não configurar nem 

de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a 

perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. É possível 

perceber a semelhança comparando a assinatura do RG e procuração, 

com a assinatura presente no contrato apresentado pelo Recorrido na 

contestação. A sentença de improcedência proferida pelo juízo 

monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que comprovada a 

legalidade da divida.” (Procedimento do Juizado Especial Cível 

354269420178110002/2018, Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2018, publicado no DJE 

13/09/2018) Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente 

quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de 

má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 9% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do 

Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001253-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ECIRA DE ASSIS MALDONADO (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIELE GARCIA RIBEIRO OAB - MT10636/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001253-15.2017.8.11.0006. INTERESSADO: ECIRA DE ASSIS 

MALDONADO REQUERIDO: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

AGUAS DO PANTANAL Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

ECIRA ASSIS MALDONADO SILVA em face de SAEC/ÁGUAS DO 

PANTANAL. Diz, em síntese, que é titular da unidade consumidora 

matrícula 9855-8 e que no mês de outubro de 2016 a requerida cortou o 

fornecimento de água em sua residência alegando que a estava 

inadimplente em relação a fatura do mês de setembro/2016 no valor de 

R$473,96 (quatrocentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos), 

contudo, não recebeu o boleto da fatura e desconhece este débito, motivo 

pela qual contesta a fatura tendo em vista que sua média de consumo 

sempre foi entre R$ 28,00 ( vinte e oito reais) a R$ 50,00 (cinquenta reais). 

A reclamada em contestação alega que o consumo é devido, bem como a 

parte autora recebeu o boleto e os comunicados dos débitos e do corte. 

Pois bem. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. No caso verifico que a fatura cobrada pela parte reclamada 

do mês de setembro de 2016 ultrapassa em muito a média de consumo da 

parte autora, ao que caberia a parte reclamada comprovar ter havido 
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alteração do imóvel, algum vazamento ou fraude que justificasse o 

aumento exacerbado da fatura, o que não o fez. Não havendo 

comprovação da irregularidade, ônus que lhe incumbia nos moldes dos 

artigos 6º, VIII, do CDC e 373, II, do NCPC, a cobrança ora contestada deve 

ser declarada inexigível. Ainda, tendo havido o corte do fornecimento de 

energia elétrica os danos morais restam evidentes. Neste sentido é o 

entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso: E M E N T ARECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - 

COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A MÉDIA MENSAL - READEQUAÇÃO 

DA FATURA - COBRANÇA INDEVIDA - CORTE DO FORNECIMENTO - 

DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se 

o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há 

nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura 

ser adequado à média apurada nos meses anteriores.2. Configura 

conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a 

cobrança de valores não devidos aliada ao corte do fornecimento de 

energia.3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o 

dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano 

in re ipsa. 4. Recurso conhecido e provido. (VALDECI MORAES SIQUEIRA, 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 

19/06/2018) Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 

(seis mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) TORNAR 

DEFINITIVA a liminar concedida no movimento 7; b) DECLARAR inexistente 

a cobrança do valor referente a recuperação da fatura com vencimento 

em setembro/2016 no valor de R$473,96 (quatrocentos e setenta e três 

reais e noventa e seis centavos), facultando à empresa ré a refaturar 

utilizando como base aritmética os 12 (doze) meses anteriores ao 

impugnado nesta demanda; c) CONDENAR a Reclamada em danos morais, 

no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, 

a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo 

conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001260-36.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS DE OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J DUTRA ATALA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001260-36.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: JOSE MARCOS DE OLIVEIRA 

SILVA EXECUTADO: J DUTRA ATALA - ME Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de uma 

Ação de Execução de Título proposta por JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA 

SILVA em face de J DUTRA ATALA -ME em que cobra parte do valor de 

R$ R$ 19.139,18 (dezenove mil cento e trinta e nove reais e dezoito 

centavos). A parte reclamada suscitou preliminar de incompetência do 

juízo por necessidade de perícia no cheque em virtude suposta alteração 

de data e em virtude de estar este prescrito. Em atenta análise ao título 

executivo extrajudicial n°522 verifico que aparentemente a data do cheque 

encontra-se rasurada, ao que apenas uma perícia grafotécnica será 

capaz de apurar a data correta da cártula. A competência absoluta, em 

razão da matéria, é de ordem pública, deve ser declarada até mesmo de 

ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 113 do Código de 

Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser declarada de 

ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

independentemente de exceção”. Para que uma causa possa ser atribuída 

ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de questão 

complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a matéria a 

ser apreciada necessitará de uma análise crítica mais acurada (perícia 

grafotécnica), portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial 

para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, 

pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as 

causas consideradas de menor complexidade. Nessa esteira, a 

reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se 

trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da 

causa com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto 

que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias, onde poderá gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade 

de justiça. Ante o exposto, face à incompetência do Juizado Especial para 

apreciar a causa, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002116-97.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002116-97.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ELAINE CRISTINA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. 

Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, 

I, do CPC. Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais proposta por 

ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO em face de GOL LINHAS AÉREAS 

INTELIGENTES S/A. Diz, em síntese, que comprou uma viagem no voo 1269 

partindo da cidade de Navegantes - SC para a cidade de Cuiabá – MT, voo 

1269 da cidade do Navegantes/SC para a cidade de Guarulhos/SP, com 

horário de saída, marcado para as 18h40m, horário de chegada para as 

19h50m, conexão em Guarulhos/SP, embarcando no voo 1424 as 20h40m, 

chegando em Cuiabá/MT às 22h00m, conforme pode se verificar nas 

passagens aéreas contratadas. Contudo, o voo 1269 atrasou por 2 duas 

horas e quando chegou em Guarulhos para fazer conexão para Cuiabá o 

avião já havia decolado, tendo sido realocada no voo 4940 da empresa 

Azul, que saiu de Guarulhos/SP às 05h20m e chegou em Cuiabá/MT às 

6h50m do dia 12.03.2019, ou seja, 8 (oito) horas e 50 (cinquenta) minutos 

após o horário contratado. A reclamada contesta alegando que o atraso 

se deu em razão do mau tempo, bem como repassou todas as 

informações sobre o voo e sobre a remarcação aos seus passageiros e 

que o atraso não foi causador de abalos morais. Pois bem. O caso se 
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refere à Reclamação com pedido de indenização por danos morais 

formulada pela Reclamante, visando ser compensada pela falha na 

prestação do serviço da Reclamada, ante o atraso de 8 (oito) horas e 50 

(cinquenta) minutos. A Reclamada, por sua vez alega que o cancelamento 

do voo ocorreu em razão de do mau tempo e a consequente 

impossibilidade da companhia aérea de realizar suas operações em tais 

condições, ou seja, por fatos alheios à vontade desta. Da análise dos 

autos verifico verossímeis as assertivas no sentido de que houve falha na 

prestação de serviços da Reclamada, considerando que a Reclamada não 

comprova suficientemente a ausência de condições climáticas favoráveis. 

O cancelamento de vôo que sujeita o consumidor a atraso prolongado, 

sem dúvida alguma configura falha na prestação de serviço da companhia 

aérea e enseja lesão a direito de personalidade. Imperioso registrar que o 

contrato de transporte não é, e não pode ser considerado um contrato de 

risco, haja vista que a companhia aérea, ao vender uma passagem, 

assume a responsabilidade de levar o passageiro ao destino, no dia e 

hora avençados, sendo que eventuais problemas enfrentados pela 

companhia são de sua exclusiva responsabilidade e absolutamente 

alheios ao passageiro contratante, ou seja, o risco de que voos sejam 

cancelados, alterados, por qualquer motivo, é sem dúvida da companhia 

aérea, risco esse, inerente ao seu ramo de atividade, como já ressaltado 

anteriormente. Nesse sentido: ATRASO DE VOO. DOZE HORAS. MAU 

TEMPO COMPROVADO. FORÇA MAIOR. FALTA DE INFORMAÇÕES. 

ASSISTÊNCIA ADEQUADA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a 

qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. 

Conquanto a requerida tenha comprovado que o atraso do voo ocorreu em 

virtude das más condições climáticas, não demostrou ter prestado a 

assistência e as informações devidas ao consumidor, que permaneceu 

doze horas no aeroporto. A indenização fixada em R$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais) atende os critérios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

246870220168110001/2016, Turma Recursal Única, Relator Nelson 

Dorigatti, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016) Assim, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados à parte Reclamante. Assim, no que concerne à 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) CONDENAR a 

Reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001693-40.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIO SEBASTIAO FARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY BARBOSA TORO MACHADO OAB - MT25707/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001693-40.2019.8.11.0006. REQUERENTE: EDENIO SEBASTIAO FARIA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Dispenso o 

relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de 

Ação Reclamatória proposta por EDENIO SEBASTIÃO FARIA DA SILVA em 

face de BANCO DO BRASIL S/A. Diz, em síntese, que é servidor público e 

que realizou empréstimo com a reclamada modalidade consignado, 

contudo, a parte reclamada por ausência de margem consignável veio 

descontando os valores em sua conta corrente e em sua conta salário, 

motivo pelo qual requer devolução em dobro dos valores descontados e 

danos morais. Em contestação a reclamada contesta alegando que o autor 

contratou a operação 873845234, BB CRÉD RENOVAÇÃO em 12.09.2016 

no valor de R$ 31.513,07, não se tratando de empréstimo consignado, 

mas, sim, de empréstimo contratado com débito em conta, ao que tendo a 

parte autora realizado a portabilidade da conta os valores foram 

descontados na conta salário. Pois bem. Os pedidos da parte autora não 

merecem prosperar. Isso porque caberia a parte autora trazer o mínimo de 

provas para comprovação do seu direito trazendo aos autos provas de 

que a contratação se deu na forma consignável, o que não o fez. 

Ademais, a parte reclamada informa que a contratação se deu na forma 

de crédito pessoal trazendo aos autos extrato da contratação, bem como 

extrato da conta em que consta os descontos como crédito de renovação. 

Assim, o autor não trouxe elementos suficientes para comprovar o nexo 

causal entre a conduta da requerida e os supostos danos morais e 

materiais experimentados. A possibilidade de distribuição dinâmica das 

provas, naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência, não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em 

qualquer circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. 

Desta forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, REVOGO a 

liminar deferida e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002230-36.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E 

HOSPITALAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO RICOMINI PICCELLI OAB - SP310376 (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002230-36.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ARISTEU APARECIDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE 

ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por ARISTEU APARECIDO DOS 

SANTOS em face de PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITAL. Diz, em síntese, que no dia 

09/03/2019 estava trabalhando quando veio a passar mal desmaiando, 

momento em que foi internado na reclamada e realizado uma bateria de 

exames descobrindo, assim, que estava com uma hemorragia digestiva 

grave, contudo, 10/03/2019, um dia após o Requerente ter dado entrada 

na internação do hospital, o médico responsável indicou que ele deveria 

realizar um exame de endoscopia para aferir com mais precisão o motivo 

da hemorragia, mas, como o hospital não possuía o aparelho para o 

referido exame deram alta para que o autor pudesse realizar o exame em 

outro lugar mesmo estando este muito debilitado. A competência absoluta, 

em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser declarada até mesmo 

de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 113 do Código de 

Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser declarada de 

ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

independentemente de exceção”. Para que uma causa possa ser atribuída 

ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de questão 

complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a matéria a 

ser apreciada necessitará de uma análise crítica mais acurada (perícia 

médica), visto que no procedimento abreviado nos juizados especiais não 

é possível produzir provas para apuração de possível erro médico, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nessa esteira, a reclamação em 

epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se trata de 

negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que 

nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias, onde poderá gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade 

de justiça. Ante o exposto, face à incompetência do Juizado Especial para 

apreciar a causa, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002083-10.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETE HELENA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002083-10.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARLETE HELENA GOMES 

REQUERIDO: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. 

Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, 

I, do CPC. Trata-se de Ação de Repetição de Indébito proposta por 

MARLETE HELENA GOMES em face de UNIMED CÁCERES COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE TRABALHO MÉDICO. Diz, em síntese, que é cliente da 

reclamada desde o ano de 2009 na modalidade Coletivo Empresarial 

(Prefeitura de Cáceres), cujo plano contratado com a UNIMED é de 

Co-Participação com cobertura NACIONAL, adquirindo, ainda, em 2013 o 

serviço de transporte aéreo, porém em novembro de 2018 necessitou 

realizar uma cirurgia na coluna e teve que ser transportada de Cuiabá 

para Cáceres em uma ambulância, contudo, a reclamada negou o serviço 

alegando que o plano contratado não cobria o transporte. A parte 

reclamada em contesta alegando que o transporte para residência da 

parte autora em ambulância por indicação médica não possui cobertura 

contratual, conforme cláusula VII do contrato, sendo coberto apenas 

remoção inter-hospitalar. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Em atenta análise aos fatos e provas trazidas aos autos verifico que na 

cláusula 7.5 do contrato trazido pela parte autora consta a previsão de 

transporte quando comprovadamente necessário, ao que a parte 

reclamada não tinha motivos para negar o transporte da parte autora que 

estava com indicação médica e era necessário tendo em vista a cirurgia 

na coluna. Desta forma, restou demonstrado o abalo da parte autora que 

teve negado o fornecimento de ambulância para o transporte após a 

cirurgia mesmo tendo previsão contratual, situação esta passível de 

indenização por danos morais. Sobre este tema, diga-se ainda, que a 

indenização deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. 

E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também dos ofensores, de molde a que não haja enriquecimento 

injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o 

caráter pedagógico a que se propõe. De acordo com o magistério de 

Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral “levam-se, em 

conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a 

situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de 

orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação 

Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 

1999, p.279). Logo, conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela 

parte autora deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

dor e/ou o sofrimento causado, mas especialmente deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e 

severidade. Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor R$ 

3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo ainda como punição à parte Reclamada. Contudo, o 

pedido de repetição de indébito não encontra previsão legal, pois, busca a 

restituição do que pagou pelo serviço de transporte aéreo, que não tem 

relação com o objeto da lide, e que foi devidamente contratado, como 

narra a própria autora, assim, os danos materiais são improcedentes. Pelo 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para: a) CONDENAR a reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três 

mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ). Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002293-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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VILSON ALVES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002293-61.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VILSON ALVES GARCIA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito proposta por VILSON ALVES GARCIA em face 

de BANCO BRADESCO S/A. Diz, em síntese, que foi inscrito indevidamente 

no cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 211,64 (DUZENTOS E 

ONZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), Data da Inclusão: 

26/11/2018, contudo, desconhece o débito, vez que não possui relação 

jurídica com a parte reclamada. A reclamada contesta alegando o débito é 

devido. FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – EXTRATO VÁLIDO Deixo de 

acolher a referida preliminar, vez que o extrato juntado na exordial é 

válido. Pois bem. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A parte 

reclamada não trouxe documentos comprobatórios da origem do débito, 

pois, inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de serviços 

devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

dos serviços oferecidos pela Reclamada. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela em verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00(cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$ 211,64 (DUZENTOS E ONZE REAIS E 

SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), incluso em 26/11/2018; b) 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir 

desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo 

dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002444-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA FIDELI ESPINOZA POQUIVIQUI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002444-27.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ALEXANDRA FIDELI 

ESPINOZA POQUIVIQUI DE SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. 

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

proposta por ALEXSANDRA FIDELI ESPINOZA POQUIVIQUE DE SOUZA em 

face de VIVO S/A – TELEFÔNICA S/A. Diz, em síntese, que foi inscrita 

indevidamente no cadastro de proteção ao crédito em 17/03/2019, no valor 

de R$ 136,31 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM 

CENTAVOS), contudo, desconhece o débito, vez que não contratou e não 

utilizou os serviços da reclamada. A reclamada contesta alegando que a 

parte autora migrou a linha telefônica de nº (65) 99620-1083, vinculado à 

conta 0349953537, de pré-pago para pós-pago e que restam débitos. DA 

SUSPENSÃO DO PATRONO DA RECLAMANTE Em consulta na página 

oficial da Ordem dos Advogados do Brasil: https://cna.oab.org.br/, no dia 

26 de janeiro de 2020, constato a regularidade do patrono da parte 

reclamante não podendo fala-se em ausência de capacidade postulatória. 

FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – EXTRATO VÁLIDO Deixo de 

acolher a referida preliminar, vez que o extrato juntado na exordial é 

válido. Pois bem. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A parte 

reclamada não trouxe documentos comprobatórios da origem do débito, 

pois, inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de serviços 

devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

dos serviços oferecidos pela Reclamada. Desta forma, juntou aos autos 

apenas telas sistêmicas que são documentos unilaterais. Portanto, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela em verificar eventual falha em seu 

sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da 

negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00(cinco mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 
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proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim 

de: a) DECLARAR a inexistência do débito negativado do valor de R$ 

136,31 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS); b) 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir 

desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo 

dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002913-73.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FATIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (REQUERIDO)

IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002913-73.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ROSANGELA FATIMA DE 

SOUZA REQUERIDO: IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA, IMOBILIARIA 

SATELITE LTDA - EPP Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Débito proposta por ROSANGELA FÁTIMA DE SOUZA em 

face de CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS e IMOBILIÁRIA 

SATÉLITE. Diz, em síntese, adquiriu um imóvel no empreendimento 

residencial, denominado “RESIDENCIAL DOM MÁXIMO”, localizado no 

Bairro Vila Irene em setembro de 2016, com prazo entrega em 11/07/2016. 

Contudo, a parte autora somente recebeu o imóvel em Dezembro de 2016 

e durante este tempo esteve pagando taxa de evolução de obra e IPTU. A 

reclamada contesta alegando que cumpriu o contrato e que o imóvel foi 

entregue em 09/12/2016, motivo pelo qual os pedidos devem ser 

considerados improcedentes. DA CONEXÃO Deixo de acolher a preliminar 

de litispendência do processo 1002790 -80.2016.811.0006, vez que se 

trata de partes diversas. Pois bem. No entanto, conforme se depreende 

dos documentos acostadas ao processo, verifica-se que incontroverso 

que o contrato celebrado entre as partes não foi adimplido pela 

Reclamada, pois entregou o imóvel apenas em 09/12/2016. Destaco que a 

Reclamada não logrou êxito em comprovar a ocorrência de qualquer fato 

de terceiro ou fortuito externo capaz de justificar o atraso na entrega do 

imóvel. Outrossim, o fato alegado pela defesa é facilmente previsível, não 

podendo ser utilizado como justificativa para o atraso na entrega do 

empreendimento, contudo, o atraso de até 180 dias encontra previsão 

legal. Porém, o ponto controvertido fixou-se na cobrança de taxa de 

evolução de obra após a data de marcada para entrega das chaves, ao 

que conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça em 

julgamento de Recurso Repetitivo é legitima a cobrança de Taxa de 

Evolução de Obra até o prazo contratualmente fixado para a entrega das 

chaves não importando a período de tolerância defino em lei. A propósito: 

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE 

RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO 

CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO 

DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, 

MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS 

EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no 

âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das 

faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades 

autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, 

expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não 

poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro 

negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso 

de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período 

de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta 

privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma 

de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, 

com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente 

da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou 

outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a 

entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o 

período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária 

sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o 

custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo 

quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos 

especiais desprovidos. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). 

Diante destes fatos não resta outra alternativa a não ser reconhecer a 

inexigibilidade da cobrança de taxa de evolução de obra após a data de 

11/07/2016, data marcada para a entrega das chaves. Os danos morais 

não se presumem, portanto, o atraso de até 180 dias encontra previsão 

legal não incorrendo a parte reclamada em ato ilícito e, ainda, não tendo a 

parte autora comprovado ofensa à sua honra subjetiva o pedido de 

indenização por danos morais são improcedentes. Ainda, a parte autora 

não comprovou ter despendido valores referentes ao IPTU dos anos de 

2015 e 2016. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da parte autora para: a) 

CONDENAR a parte R$3.537,04 (Três mil quinhentos e trinta e sete reais e 

quatro centavos), correção monetária pelo INPC e juros de 1% a partir do 

desembolso, extinguindo com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda 

da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003184-82.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEI OLIVEIRA DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003184-82.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DARLEI OLIVEIRA DO 

ROSARIO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico 

proposta por DARLEI OLIVEIRA DO ROSARIO em face de TELEFÔNICA 

S/A. Diz, em síntese, que foi inscrito indevidamente no cadastro de 

proteção ao crédito no valor de R$168,10 (cento e sessenta e oito reais e 
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dez centavos), incluso em 22/02/2016, vez que desconhece o débito e 

não tem relação jurídica com a parte reclamada. A reclamada em 

contestação alega que a parte autora contratou a linha telefônica nº 

65999208018, em 13/03/2014 e que restam débitos. Pois bem. Com efeito, 

o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que a negativação é indevida, negando qualquer dívida 

com a parte Reclamada, contestando os débitos objeto da lide. No entanto, 

a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, 

trazendo aos autos contrato de adesão, bem como faturas de utilização. 

Nesse sentido, recente jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso. 

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E 

LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente alega na 

inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no 

entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a relação 

jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso inominado. De 

outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, contrato devidamente 

assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a não configurar nem 

de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a 

perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. É possível 

perceber a semelhança comparando a assinatura do RG e procuração, 

com a assinatura presente no contrato apresentado pelo Recorrido na 

contestação. A sentença de improcedência proferida pelo juízo 

monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que comprovada a 

legalidade da divida.” (Procedimento do Juizado Especial Cível 

354269420178110002/2018, Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2018, publicado no DJE 

13/09/2018) Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente 

quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de 

má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 9% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do 

Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002907-66.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELY CRISTINE DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP (REQUERIDO)

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002907-66.2019.8.11.0006. REQUERENTE: KELY CRISTINE DA SILVA 

ALMEIDA REQUERIDO: IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA, IMOBILIARIA 

SATELITE LTDA - EPP Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Débito proposta por KELY CRISTINE DA SILVA ALMEIDA 

em face de CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS e IMOBILIÁRIA 

SATÉLITE. Diz, em síntese, adquiriu um imóvel no empreendimento 

residencial, denominado “RESIDENCIAL DOM MÁXIMO”, localizado no 

Bairro Vila Irene em setembro de 2016, com prazo entrega em 11/07/2016. 

Contudo, a parte autora somente recebeu o imóvel em Dezembro de 2016 

e durante este tempo esteve pagando taxa de evolução de obra. A 

reclamada contesta alegando que cumpriu o contrato e que o imóvel foi 

entregue, motivo pelo qual os pedidos devem ser considerados 

improcedentes. DA CONEXÃO Deixo de acolher a preliminar de 

litispendência do processo 1002790 -80.2016.811.0006, vez que se trata 

de partes diversas. Pois bem. No entanto, conforme se depreende dos 

documentos acostadas ao processo, verifica-se que incontroverso que o 

contrato celebrado entre as partes não foi adimplido pela Reclamada, pois 

entregou o imóvel apenas em dezembro de 2016. Destaco que a 

Reclamada não logrou êxito em comprovar a ocorrência de qualquer fato 

de terceiro ou fortuito externo capaz de justificar o atraso na entrega do 

imóvel. Outrossim, o fato alegado pela defesa é facilmente previsível, não 

podendo ser utilizado como justificativa para o atraso na entrega do 

empreendimento, contudo, o atraso de até 180 dias encontra previsão 

legal. Porém, o ponto controvertido fixou-se na cobrança de taxa de 

evolução de obra após a data de marcada para entrega das chaves, ao 

que conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça em 

julgamento de Recurso Repetitivo é legitima a cobrança de Taxa de 

Evolução de Obra até o prazo contratualmente fixado para a entrega das 

chaves não importando a período de tolerância defino em lei. A propósito: 

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE 

RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO 

CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO 

DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, 

MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS 

EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no 

âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das 

faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades 

autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, 

expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não 

poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro 

negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso 

de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período 

de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta 

privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma 

de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, 

com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente 

da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou 

outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a 

entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o 

período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária 

sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o 

custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo 

quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos 

especiais desprovidos. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). 

Diante destes fatos não resta outra alternativa a não ser reconhecer a 

inexigibilidade da cobrança de taxa de evolução de obra após a data de 

11/07/2016, data marcada para a entrega das chaves. Os danos morais 

não se presumem, portanto, o atraso de até 180 dias encontra previsão 

legal não incorrendo a parte reclamada em ato ilícito e, ainda, não tendo a 

parte autora comprovado ofensa à sua honra subjetiva o pedido de 

indenização por danos morais são improcedentes. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE 
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PROCEDENTE os pedidos da parte autora para: a) CONDENAR as 

reclamadas a pagaram a título de indenização por danos materiais (taxa de 

evolução de obra) o valor de R$4.224,04 (Quatro mil duzentos e vinte e 

quatro reais e quatro centavos), correção monetária pelo INPC e juros de 

1% a partir do desembolso, extinguindo com resolução do mérito. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002914-58.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CRUZ DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002914-58.2019.8.11.0006. REQUERENTE: EDUARDO CRUZ DE SIQUEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito proposta por EDUARDO CRUZ DE SIQUEIRA em 

face de BANCO BRADESCO S/A. Diz, em síntese, que foi inscrito 

indevidamente no cadastro de proteção no valor de R$383,15 (trezentos e 

oitenta e três reais e quinze centavos), contudo, desconhece o débito, 

vez que não contratou e não utilizou os serviços da reclamada. A 

reclamada contesta alegando de forma genérica que o débito é devido. 

Pois bem. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A parte 

reclamada não trouxe documentos comprobatórios da origem do débito, 

pois, inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de serviços 

devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

dos serviços oferecidos pela Reclamada. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela em verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00(cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$ 383,15 (trezentos e oitenta e três reais e quinze 

centavos); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC 

a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito 

ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo 

conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.
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Processo Número: 1002596-75.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE RAMOS LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002596-75.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANE RAMOS LOPES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por ADRIANE 

RAMOS LOPES DOS SANTOS em face de VIVO S/A - TELEFONICA 

BRASIL S/A. Diz, em síntese, que foi inscrita indevidamente no cadastro 

de proteção ao crédito em 27/03/2017, no valor de R$122,36 (CENTO E 

VINTE DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), contudo, desconhece o 

débito, vez que não contratou e não utilizou os serviços da reclamada. A 

reclamada contesta alegando que a parte autora habilitou a linha telefônica 

e que restam débitos. DA SUSPENSÃO DO PATRONO DA RECLAMANTE 

Em consulta na página oficial da Ordem dos Advogados do Brasil: 

https://cna.oab.org.br/, no dia 27 de janeiro de 2020, constato a 

regularidade do patrono da parte reclamante não podendo fala-se em 

ausência de capacidade postulatória. FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL 

– EXTRATO VÁLIDO Deixo de acolher a referida preliminar, vez que o 

extrato juntado na exordial é válido. Pois bem. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. A parte reclamada não trouxe documentos 

comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos qualquer 

contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela em verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 
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comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00(cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$122,36 (CENTO E VINTE DOIS REAIS E TRINTA E 

SEIS CENTAVOS); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002718-88.2019.8.11.0006
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FRANCISCA DA CRUZ DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002718-88.2019.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCISCA DA CRUZ DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

FRANCISCA DA CRUZ DO NASCIMENTO em face de VIVO S/A - 

TELEFONICA BRASIL S/A. Diz, em síntese, que foi inscrita indevidamente 

no cadastro de proteção ao crédito em 21/04/2019, no valor de R$521,33 

(QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), 

contudo, desconhece o débito, vez que não contratou e não utilizou os 

serviços da reclamada. A reclamada contesta alegando que a parte autora 

habilitou a linha telefônica linha telefônica e que restam débitos. DA 

SUSPENSÃO DO PATRONO DA RECLAMANTE Em consulta na página 

oficial da Ordem dos Advogados do Brasil: https://cna.oab.org.br/, no dia 

24 de janeiro de 2020, constato a regularidade do patrono da parte 

reclamante não podendo fala-se em ausência de capacidade postulatória. 

FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – EXTRATO VÁLIDO Deixo de 

acolher a referida preliminar, vez que o extrato juntado na exordial é 

válido. Pois bem. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A parte 

reclamada não trouxe documentos comprobatórios da origem do débito, 

pois, inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de serviços 

devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

dos serviços oferecidos pela Reclamada. Desta forma, juntou aos autos 

apenas telas sistêmicas que são documentos unilaterais. Portanto, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela em verificar eventual falha em seu 

sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da 

negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00(cinco mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim 

de: a) DECLARAR a inexistência do débito negativado do valor de 

R$521,33 (QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E TRES 

CENTAVOS); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo 

INPC a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa 

em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002788-08.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIMAR RAMOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002788-08.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LOURIMAR RAMOS DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do 

CPC. Trata-se de Ação de Repetição de Débito proposta por LOURIMAR 

RAMOS DE ARRUDA em face de BANCO BRADESCO S/A. Diz, em síntese, 

que possui saúde debilitada e que é analfabeto, ao que para receber o 

benefício previdenciário buscou a reclamada para abertura de uma conta 
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salário, contudo, sem avisar, a parte reclamada realizou a abertura de uma 

conta corrente vindo a descontar taxas de Cesta Bradesco Expresso, 

cartão de crédito anuidade, seguros, tarifas bancárias, vindo a descontar 

um total de e R$ 456,31 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e 

um centavos). A reclamada em contestação suscita preliminar de 

ilegitimidade passiva em relação aos seguros descontados, bem como 

alega que a parte reclamante contratou e utilizou os serviços. A liminar foi 

deferida para a suspensão dos descontos. Pois bem. No presente caso, 

em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Em atenta análise às provas dos autos verifico que a parte reclamada não 

traz aos autos contrato de abertura de conta, sendo que consta nos autos 

que a conta objeto da lide trata-se de conta corrente em que foram 

descontadas diversas taxas totalizando o valor de R$ 456,31 

(quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos), contudo, o 

autor nega esta contratação. Assim, verifico que a parte ré detinha todas 

as condições para comprovar a correta prestação de serviço trazendo 

aos autos contrato de abertura de conta. Cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova 

da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou 

devidamente comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva 

do prestador do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte Reclamante. Diante deste 

fato, é que restou evidenciado que a parte reclamada tem o dever de 

indenizar a parte reclamante pelos danos materiais no valor de R$ 456,31 

(quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos), em 

duplicidade. Porém, em que pese o ato ilícito praticado pela parte 

reclamada, o fato é que a parte reclamante não comprovou fato que 

ultrapassa a linha do mero aborrecimento, pois já é pacífico na 

jurisprudência que a simples cobrança sem maiores consequências não é 

passível de indenização por danos morais, senão vejamos: EMENTA 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE 

DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM 

DUPLICIDADE DAS MENSALIDADES DO PLANO – ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – 

COMPROVAÇÃO DE APENAS UM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MERA 

COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – 

AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação 

dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada. A mera cobrança 

indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de 

indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que 

comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato 

de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil. Não havendo 

restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou 

outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o 

reconhecimento de indenização por dano moral. A restituição material do 

valor pago em duplicidade, é suficiente para a restauração do status quo 

ante, sobretudo se não houve reclamação administrativa e persistência na 

cobrança, sendo apenas uma cobrança indevida. Sentença mantida. 

Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1001861-19.2018.8.11.0025, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei). Assim, não há que se 

reconhecer direito à parte autora, pois, o fato não ultrapassa a linha do 

mero aborrecimento e como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Ante o 

exposto, RATIFICO a liminar deferida e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão contida na inicial para: a) DETERMINAR que a parte reclamada 

altere a conta corrente do autor para conta salário no prazo de 5 dias, sob 

pena de multa diária que fixo em R$200,00 (duzentos reais), até o limite de 

R$15.000,00 (quinze mil reais); b) CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 456,31 

(quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos) em dobro, 

correção monetária pelo INPC e juros de 1% a partir dos descontos. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002542-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ALESSANDRO SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT15352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002542-12.2019.8.11.0006. REQUERENTE: WAGNER ALESSANDRO 

SANCHES REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

WAGNER ALESSANDRO SANCHES em face de AVON COSMÉTICOS 

LTDA. Diz, em síntese, que é consultor da reclamada e que no mês de 

maio de 2019 tentou fazer um pedido, mas este não foi realizado tendo em 

vista que já havia fechado data para complementar os pedidos da 

campanha, contudo, logo após recebeu cobranças referente ao pedido 

que não foi efetivado por ele, mas, que foi efetivado pela gerente da 

reclamada, bem como alega que não recebeu o produto. Ainda, informa 

que após a propositura da ação foi inscrito no cadastro de proteção ao 

crédito tendo que pagar o valor de R$112,74 (cento e doze reais e setenta 

e quatro centavos), motivo pelo qual requer da devolução em dobro e 

indenização por danos morais. A reclamada contesta alegando que o 

pedido foi realizado pela parte reclamante por meio de senha pessoal, bem 

como os valores são devidos. A liminar foi deferida. Pois bem. Os pedidos 

formulados pela parte autora merecem parcial acolhimento. Isso porque a 

requerida não apresentou qualquer documentação que comprovasse que 

a parte autora teria RECEBIDO OS PRODUTOS, não se desincumbindo de 

seu ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 333, II, do CPC. Ao 

revés, a contestação foi apresentada de forma genérica, carecendo de 

documentos e argumentos a afastar os fatos apresentados na inicial, 

mormente porque consta no sistema que o pedido foi efetuado por Ana 

Paula Assunção Silva e não pela parte reclamante. Sendo incontroversa a 

relação de consumo, cabia à empresa reclamada a prova de a parte 

reclamante teria realizado o pedido e recebido os produtos e não o fez. 

Desta forma, tem o dever de ressarcir a parte autora no valor de R$112,74 

(cento e doze reais e setenta e quatro centavos), em dobro, a título de 

indenização por danos materiais. Por fim, tendo a parte autora pago 

valores que não foram contratados unicamente para não se ver inscrita no 

cadastro de proteção ao crédito vejo que é hipótese de dano moral 

indenizável, eis que os fatos reportados na inicial configuram efetiva lesão 

a direitos da personalidade, não se constituindo em meros aborrecimentos 

ou dissabores cotidianos da vida em sociedade. De fato, o consumidor 

viu-se obrigado, a se valer do poder judiciário para ver seu direito 

resguardado, fator de perda do tempo livre, gerador de transtornos em 

sua vida social que afetam sua higidez psíquica, configurando-se, assim, 

o dever de indenizar. Na análise do quantum indenizatório, a título de dano 

moral, devem-se observar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, de tal modo que o valor arbitrado não configure 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 149 de 1001



enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, observam-se os critérios 

elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes para 

aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Partindo-se 

de tais premissas, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato. Ante o 

exposto, RATIFICO a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos, e o faço com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 269, I, do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de 

débito referente a dívida em litígio; b) CONDENAR a reclamada à devolução 

dos valores de R$112,74 (cento e doze reais e setenta e quatro 

centavos), em dobro, juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir 

do desembolso; c) CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais) ao reclamante, a título de danos morais, com juros 

de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do pedido) e 

correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002631-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002631-35.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARLENE DA CONCEICAO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem, o processo está apto a 

julgamento. Trata-se Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 

proposta por MARLENE DA CONCEIÇÃO em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Diz, em síntese, que é titular 

da unidade consumidora nº 6/2092991-5 e devido a uma queda de 

energia, ocorrida na data de 03 de fevereiro do corrente ano, o seu 

aparelho de ar condicionado veio a queimar, ao que buscou o 

ressarcimento administrativo junto a reclamada e no PROCON, contudo, a 

parte reclamada se nega a ressarcir o valor do ar condicionado, pois não 

foram registradas ocorrências de queda de energia nesta data. A 

reclamada por sua vez sustenta que não foram registrados queda de 

energia neste período, motivo pelo qual não tem o dever de indenizar a 

parte autora. Pois bem. De início vejo que não há se falar em complexidade 

apta a afastar a competência do Juizado. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No caso, vislumbro 

que a parte reclamada em que pese não tenha registro no seu sistema de 

queda de energia na data mencionada na exordial não comprovou que 

tomou os procedimentos para averiguação dos fatos, bem como análise 

técnica nos equipamentos elétricos que seria de sua responsabilidade. 

Ainda, vislumbro que a parte autora trouxe aos autos vários protocolos de 

atendimento em que solicitou o ressarcimento e vistoria administrativa, bem 

como buscou resolver administrativamente junto ao PROCON. Desta foram, 

tendo a parte autora trazido aos autos nota de compra dos equipamentos 

é que o dano material no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e 

dano moral decorrente desse defeito devem ser reconhecidos, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à 

reclamada. Já no que concerne à fixação do valor que corresponda à 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$5.000,00 

(cinco mil reais), quantia requerida na exordial, e que atende aos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

para: a) CONDENAR a reclamada a pagar o valor de a título de indenização 

por danos materiais no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) juros 

de 1% e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e; b) 

CONDENAR a reclamada em indenização por danos morais no valor de R$ 

5.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e 

correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002668-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002668-62.2019.8.11.0006. REQUERENTE: GIRLENE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de 

Conhecimento proposta por GIRLENE MARIA DA SILVA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Diz, em síntese, que 09/01/2017, compareceu 

ao estabelecimento da demandada e adquiriu um aparelho celular no valor 

de R$ 1.944,00 (um mil, novecentos e quarenta e quatro reais) em 24 

prestações mensais de R$ 81,00 (oitenta e um reais), contudo, na primeira 

fatura que venceu em 17/03/2017 foram cobrados os valores de R$ 

109,00 (cento e nove reais) composto de R$ 81,00 (oitenta e um reais) 

referente ao valor da compra do aparelho telefônico e R$ 28,00 (vinte e 

oito reais) referente ao plano de serviço telefônico, mas nunca teve a 

intenção de contratar os serviços se tratando de venda casada. Em 

contestação a reclamada contesta alegando que a parte autora contratou 

os serviços assinando o contrato, bem como está utilizando os serviços e 

não solicitou o cancelamento estando, desta forma, o serviço ativo. Pois 

bem. Os pedidos da parte autora não merecem prosperar. Isso porque 

caberia a parte autora trazer o mínimo de provas para comprovação do 
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seu direito, ao que no contrato que trouxe aos autos consta a informação 

de que estava sendo contratado um plano controle pessoa jurídica 28 (ID 

20059332). Ademais, tendo um contratado devidamente assinado pela 

parte autora caberia a esta comprovar a venda casada o que poderia ser 

realizado com propagandas da própria reclamada ou orçamento 

vinculando os serviços, o que não o fez. Assim, tendo em vista que a 

venda casada não se presume e não há como inverter o ônus da prova 

para produção de prova negativa é que a parte autora não trouxe 

elementos suficientes para comprovar o nexo causal entre a conduta da 

requerida e os supostos danos morais e materiais experimentados. A 

possibilidade de distribuição dinâmica das provas, naquelas especiais 

circunstâncias, quais sejam, quando a alegação for verossímil 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente o ônus da prova, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Desta forma, os pedidos 

são improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002494-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIQUE ABREU GAMA OAB - MT12716-O (ADVOGADO(A))

GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT OAB - 

MT12336/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002494-87.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Dispenso o relatório nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por ALEXANDRE DOS 

SANTOS em face de BANCO DO BRASIL S/A. Diz, em síntese, que é 

docente no IFMT – Instituto Federal de Mato Grosso no campus de 

Cáceres e em decorrência da sua função é orientador no Projeto de 

pesquisa e recebeu o valor de R$ 4.613,43 ( quatro mil seiscentos e treze 

reais e quarenta e três centavos), na Agência 6823-3, Conta Corrente 

106735-4, por meio de transferências eletrônicas de n ( doc. em anexo): 

2017OB805103; 2017OB805110; 2017OB805783, contudo, a parte 

reclamada realizou amortização de dívida da parte autora, que estava em 

negociação, descontando sobre o valor depositado em conta que era 

destinado para a pesquisa. Em contestação a reclamada contesta 

alegando que na data do recebimento dos valores o autor estava com 

saldo em conta negativo, motivo pelo qual não incorreu em ato ilícito 

podendo realizar a amortização do débito, vez que suas atividades são 

reguladas pelo BACEN. Pois bem. Os pedidos da parte autora não 

merecem prosperar. Isso porque restou demonstrado nos autos que a 

parte autora estava com o saldo negativo quando do recebimento os 

valores, sendo, portanto, autorizado pelo BACEN a amortização de dívida 

de conta com saldo negativo. Ademais, caberia à parte autora a prudência 

de averiguar a viabilidade de recebimento dos valores na conta bancária 

em que sabia que havia débitos, não se podendo, portanto, imputar à 

instituição financeira a responsabilidade em conhecer a origem do crédito. 

Assim, o autor não trouxe elementos suficientes para comprovar o nexo 

causal entre a conduta da requerida e os supostos danos morais. A 

possibilidade de distribuição dinâmica das provas, naquelas especiais 

circunstâncias, quais sejam, quando a alegação for verossímil 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente o ônus da prova, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Contudo, tendo em vista 

o resultado prático da ação e da decisão liminar é que nos termos do 

artigo 304, §3° e 5°, CPC/15, mantenho os efeitos da tutela antecipada. 

Ante o exposto, MANTENHO os efeitos da tutela antecipada e JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002876-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MENDES DE SOUZA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002876-46.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DANIEL MENDES DE SOUZA 

CRUZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

DANIEL MENDES DE SOUZA CRUZ em face de BANCO BRADESCO 

CARTÕES. Diz, em síntese, que foi inscrito indevidamente no cadastro de 

proteção ao crédito no valor de R$543,11 (QUINHENTOS E QUARENTA E 

TRES REAIS E ONZE CENTAVOS) em 01/06/2018, contudo, desconhece o 

débito, vez que não possui relação jurídica com a reclamada. A reclamada 

contesta alegando que a parte autora é titular do cartão ELO NACIONAL n. 

5090.9115.6406.7104, cancelado por falta de pagamento desde 

15/02/2018 e com saldo devedor de R$ 1.245,97 (um mil, duzentos e 

quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos), trazendo aos autos 

telas sistêmicas e faturas. Pois bem. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. A parte reclamada não trouxe documentos 

comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos qualquer 

contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Desta forma, juntou aos autos apenas telas sistêmicas e 

faturas que são documentos unilaterais. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela em verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 
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como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$543,11 (QUINHENTOS E QUARENTA E TRES 

REAIS E ONZE CENTAVOS); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002686-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIANE DA S NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002686-83.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LIGIANE DA S NOGUEIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de 

Rescisão Contratual proposta por LIGIANE DA SILVA NOGUEIRA em face 

de TELEFÔNICA BRASIL – VIVO S/A. Diz, em síntese, que é contratou os 

serviços da reclamada na modalidade plano controle no valor mensal de 

R$29,90, (vinte e nove reais e noventa centavos), mas, após a 

contratação a reclamada passou a modificar as tarifas e taxas de 

serviços de forma unilateral e sem a sua anuência. Em contestação a 

reclamada contesta alegando que Pois bem. Os pedidos da parte autora 

não merecem prosperar. Isso porque caberia a parte autora trazer o 

mínimo de provas para comprovação do seu direito trazendo aos autos 

contrato descrevendo o plano contrato, bem como as faturas detalhadas 

com a descrição dos serviços cobrados, o que não o fez. Assim, o autor 

não trouxe elementos suficientes para comprovar o nexo causal entre a 

conduta da requerida e os supostos danos morais e materiais 

experimentados. A possibilidade de distribuição dinâmica das provas, 

naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, 

não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em qualquer 

circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. Desta 

forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002905-96.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAGUILANE CANTO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS OAB - MT24431/O-O 

(ADVOGADO(A))

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002905-96.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MAGUILANE CANTO MARTINS 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem, o processo está apto a julgamento. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos proposta por MAGUILANE 

CANTO MARTINS em face de B2W COMPANHIA DIGITAL. Diz, em síntese, 

que 27/09/2018 adquiriu da requerida um aparelho celular, modelo 

SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY J7 PRO 64GB – PRETO, no valor de 

R$ 1.135,23 (um mil cento e trinta e cinco reais e vinte e três centavos), 

contudo, o produto nunca foi entregue. Em defesa o requerido contesta 

alegando carência da ação em razão da perda do objeto em razão do 

estorno dos valores ao autor. Pois bem. O pedido de indenização por 

danos materiais restou prejudicado, uma vez comprovado a devolução 

dos valores pela parte requerida. Quanto ao pedido de indenização por 

danos morais entendo este ser in re ipsa, vez que os produtos adquiridos 

e não entregues se mostravam essenciais, ao que a demora excessiva na 

entrega do produto, e até mesmo da devolução dos valores despendidos, 

sem dúvidas, geraram transtornos que não são normais a mero 

aborrecimento do dia a dia. Desta forma, no que concerne à fixação do 

valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, 

aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00(cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DISPOSTIVO Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR as 

reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002311-82.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE SOUZA NUNES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA OAB - MT17091/B (ADVOGADO(A))

ARTHUR PEREIRA CAIXETA OAB - MT22224/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002311-82.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANA MARIA DE SOUZA 

NUNES REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer 

ordem e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o 

processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da 

demanda, com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer proposta por ANA MARIA DE SOUZA NUNES em face 

de GAZIN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA. Diz, em síntese, que no dia 15 de setembro de 2018 realizou a 

compra de um aparelho celular MOTOROLA MOTO G6 PLUS XT1926-8 – 

DUAL PAB 100112 BR TOPAZIO QUADRIBAND – PROCESSO MCT/DATA 

01200.003718/2001-PORTARIA MCT/MDIC/MF N 760 DE 13/12/2001 DOU 

14/12/2001 N. SERIE 351880098050271, pelo valor de R$ 1.736,36 (mil 

setecentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), contudo, o 

produto veio apresentar defeito, momento em que encaminhou o mesmo 

para assistência técnica, mas o reparo foi negado sob alegação de que o 

produto estava oxidado e que a garantia não cobria por ser culpa do 

consumidor. A parte reclamada alega que o defeito no produto se deu em 

razão do mau uso não cobrindo a garantia. Pois bem. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste a parte autora, vez que restou comprovado que adquiriu o 

produto em pouco mais de 3 meses o produto veio a apresentar oxidação 

nas áreas internas. Ademais, caberia às reclamadas comprovarem a má 

utilização do produto pelo consumidor, o que não fizeram. Ainda sob a 

égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade 

objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé 

objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo 

sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser 

AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO 

OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO/ PRODUTO ou que a CULPA PELA 

OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Desta 

forma, tendo a consumidora interesse no produto se faz necessário que a 

parte reclamada realize a troca do produto. Evidencia-se o prejuízo moral 

pela dor e sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a 

questão em termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de 

dano moral como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por 

uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à 

sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao 

seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas 

afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso 

vertente, iniludível a intranqüilidade ocasionada à parte autora, eis que 

incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as 

expectativas do consumidor, na prestação do serviço, concretizando 

todas as providências necessárias a resguardar sua integridade, física e 

moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos 

correlatos. Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a parte autora, 

cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os 

princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da parte ré e da 

exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também dos ofensores, de 

molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não 

lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. 

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do 

valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias 

do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do 

lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de 

sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., 

São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se 

que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, 

mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda 

como punição à parte Reclamada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da 

exordial para: a) CONDENAR a reclamada a realizar a troca do celular 

adquirido pela parte autora nas mesmas condições adquiridas pela parte 

autora no prazo de 5 dias a partir da intimação, sob pena de multa diária 

que fixo em R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$15.000,00 (quinze 

mil reais); b) CONDENAR a reclamada ao pagamento a título de danos 

morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo-se correção 

monetária a partir do arbitramento e juros de 1% a partir do evento danoso 

(entrega do produto), extinguindo com resolução do mérito nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do CPC/15. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002712-81.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DARIANA FURLANETTO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002712-81.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DARIANA FURLANETTO 

BARBOSA REQUERIDO: CAB PONTES E LACERDA LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

DARIANA FURLANETTO BARBOSA em face de CAB – ÁGUAS DE 

PONTES E LACERDA. Diz, em síntese, que em 12 de fevereiro de 2019 

celebrou acordo com a reclamada no processo n . 

1006516-91.2018.8.11.0006 em que foi inscrita indevidamente no cadastro 

de proteção ao crédito, contudo, foi novamente inscrita indevidamente no 

cadastro de proteção ao crédito em 09/04/2019, valor de RS 121,68 (cento 

e vinte e um reais e sessenta e oito centavos) em razão de outro contrato 

que desconhece. A reclamada contesta alegando a inscrição se deu em 

razão de débitos da matrícula nº 187963-4, em que é titular o pai da autora 

Sr. Augusto Mario Barbosa e que a autora figura no sistema como 

moradora do imóvel. A liminar foi deferida. Pois bem. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Em atenta análise dos fatos e provas dos 

autos verifico que a parte reclamada trouxe telas sistêmicas em que a 

parte autora consta como moradora e por esta razão realizou a inscrição 

da mesma no cadastro de proteção ao crédito por débitos do imóvel, ato 

este que não pode ser considerado legítimo, pois a solidariedade não se 

presume e não sendo a parte autora a titular da unidade consumidora não 
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deve ser responsabilizada por débitos de terceiros. Portanto, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela em verificar eventual falha em seu 

sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da 

negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00(cinco mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, 

CPC, RATIFICO a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de RS 121,68 (cento e vinte e um reais e sessenta e 

oito centavos); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo 

INPC a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa 

em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002893-82.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PINHEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR FRANCISCO STAFFORTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002893-82.2019.8.11.0006. REQUERENTE: GERALDO PINHEIRO DE 

MORAES REQUERIDO: GILMAR FRANCISCO STAFFORTI Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por GERALDO PINHEIRO DE 

MORAES em face de GILMAR F. STAFFORTI. Diz, em síntese, que é credor 

de uma nota promissória assinado pela parte reclamada no valor de R$ 

1.400,00 (hum mil quatrocentos reais), cujo valor ê referente ao 

empréstimo feito ao requerido, este feito em 05/07/2015. A reclamada 

mesmo intimada não compareceu à audiência de conciliação. É o breve 

relato. A parte reclamada deixou de comparecer à audiência de 

conciliação e não apresentou contestação. Assim, concluo que a parte 

reclamada deixou de apresentar sua contestação no prazo assinalado 

(Súmula 11 da TRU/MT), implicando em sua revelia, nos termos do 

Enunciado 11/FONAJE. Desta forma, com suporte no art. 20 da Lei 

9.099/95, declaro-a revel. Frise-se que a ausência de contestação da 

reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente à procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. No caso verifico que a parte autora 

trouxe aos autos nota promissória com a assinatura da parte reclamada, 

bem como nota de compra de uma TV 32, também assinado pela parte 

reclamada, restando demonstrado o débito. Pelo exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do CPC, DECRETO a revelia e julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a reclamada a pagar à parte autora as 

importâncias de R$ 1.400,00 (hum mil quatrocentos reais), correção 

monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 

STJ (vencimento das notas) e juros moratórios de 1% a partir da citação. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002355-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA JESUS CAMBARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002355-04.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ELISANGELA APARECIDA 

JESUS CAMBARA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica proposta por BERNADETE CEBALHO em 

face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Diz, em síntese, que foi inscrita 

indevidamente no cadastro de proteção em 14 de julho de 2016 no valor 

de R$92,40(noventa e dois reais e quarenta centavos), vez que não 

contratou o serviço e desconhece o débito. A reclamada em contestação 

alega que a parte autora contratou uma linha telefônica e que restam 

débitos, juntando aos autos contrato de adesão devidamente assinada, 

cópia dos documentos pessoais da parte autora apresentado no ato da 

contratação e telas sistêmicas com a comprovação da utilização. Pois 

bem. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

negando qualquer dívida com a parte Reclamada, contestando os débitos 

objeto da lide. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora, trazendo aos autos contrato de adesão e telas 

sistêmicas com o extrato da utilização. Nesse sentido, recente 

jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso. “RECURSO INOMINADO 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 
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POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - 

APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente alega na inicial que teve seu 

nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, declara que 

desconhece a divida negativada e nega a relação jurídica, o que, 

novamente se repete em sede de recurso inominado. De outro lado, a 

Recorrida apresentou, na contestação, contrato devidamente assinado 

pelo Recorrente juntamente com faturas, a não configurar nem de longe a 

possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a perícia 

grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. É possível perceber a 

semelhança comparando a assinatura do RG e procuração, com a 

assinatura presente no contrato apresentado pelo Recorrido na 

contestação. A sentença de improcedência proferida pelo juízo 

monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que comprovada a 

legalidade da divida.” (Procedimento do Juizado Especial Cível 

354269420178110002/2018, Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2018, publicado no DJE 

13/09/2018) Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente 

quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de 

má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 9% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do 

Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003633-40.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003633-40.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JULIANO SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico 

proposta por JULIANO SILVA DOS SANTOS em face de TELEFÔNICA S/A. 

Diz, em síntese, que foi inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao 

crédito no valor no valor de R$ 101,60 (cento e um reais e sessenta 

centavos), na data de 25/03/2019, vez que desconhece o débito e não 

tem relação jurídica com a reclamada. A reclamada em contestação alega 

que a parte autora habilitou a linha telefônica de nº 65996187898 e que 

restam débitos. FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – EXTRATO VÁLIDO 

Deixo de acolher a referida preliminar, vez que o extrato juntado na 

exordial é válido. Pois bem. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida, negando qualquer dívida com a parte Reclamada, contestando 

os débitos objeto da lide. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora, trazendo aos autos contrato de 

adesão, bem como faturas de utilização. Nesse sentido, recente 

jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso. “RECURSO INOMINADO 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - 

APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente alega na inicial que teve seu 

nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, declara que 

desconhece a divida negativada e nega a relação jurídica, o que, 

novamente se repete em sede de recurso inominado. De outro lado, a 

Recorrida apresentou, na contestação, contrato devidamente assinado 

pelo Recorrente juntamente com faturas, a não configurar nem de longe a 

possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a perícia 

grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. É possível perceber a 

semelhança comparando a assinatura do RG e procuração, com a 

assinatura presente no contrato apresentado pelo Recorrido na 

contestação. A sentença de improcedência proferida pelo juízo 

monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que comprovada a 

legalidade da divida.” (Procedimento do Juizado Especial Cível 

354269420178110002/2018, Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2018, publicado no DJE 

13/09/2018) Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente 

quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de 

má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 9% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do 

Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo 

conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003585-81.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO CARDOZO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003585-81.2019.8.11.0006. REQUERENTE: PAULO RICARDO CARDOZO 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o 
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relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação 

Anulatória de Negócio Jurídico proposta por PAULO RICARDO CARDOZO 

DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A. Diz, em síntese, que foi 

inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito em 01/01/2018, 

no valor de R$ 439,03 (quatrocentos e trinta e nove reais e três 

centavos), contudo, desconhece o débito, vez que não contratou e não 

utilizou os serviços da reclamada. A reclamada contesta alegando de 

forma genérica que o débito é devido. FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL 

– EXTRATO VÁLIDO Deixo de acolher a referida preliminar, vez que o 

extrato juntado na exordial é válido. FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL - 

DA AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO Quanto à preliminar de 

incompetência territorial por ausência de comprovante de endereço em 

nome próprio, o inciso II do artigo 319 do NCPC prevê a necessidade de 

INDICAÇÃO, que a jurisprudência já assentou ser suficiente, do domicílio e 

residência da parte postulante na petição inicial, não sendo cogitada a 

obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência, sendo a simples 

indicação satisfatória ao cumprimento do requisito legal. Assim, 

demonstra-se que o comprovante de residência não é documento 

essencial à propositura da demanda, de forma a causar a extinção do 

feito, tendo em vista que não está prevista sua obrigatoriedade no art. 319 

do NCPC. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. RETRATAÇÃO. ART. 557, § 

1º, DO CPC. Adoção de novo posicionamento. AGRAVO INTERNO 

PROVIDO EM RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PONTUAÇÃO. 

ESCORE. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. O inciso II, 

do artigo282, do CPC, determina que basta a mera indicação do endereço 

da parte autora para recebimento da petição inicial, não sendo obrigatória 

a juntada do comprovante de residência. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (Agravo Nº 70057249963, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 07/11/2013) 

Dessa forma, deixo de acolher a preliminar de falta de documento 

essencial por ausência de comprovante de endereço em nome próprio. 

Pois bem. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A parte 

reclamada não trouxe documentos comprobatórios da origem do débito, 

pois, inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de serviços 

devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

dos serviços oferecidos pela Reclamada. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela em verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$ 439,03 (quatrocentos e trinta e nove reais e 

três centavos); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo 

INPC a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa 

em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002972-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEO RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002972-61.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LEO RIBEIRO GOMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico proposto por LEO 

RIBEIRO GOMES em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Diz, em síntese, 

que foi inscrita indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor 

de R$ 194,27 (cento e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos), em 

15/07/2017. A reclamada em contestação alega que a parte autora 

contratou uma linha telefônica e que restam débitos, juntando aos autos 

contrato de adesão devidamente assinada, cópia dos documentos 

pessoais da parte autora apresentado no ato da contratação e telas 

sistêmicas com a comprovação da utilização. Pois bem. Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida, negando qualquer dívida com a 

parte Reclamada, contestando os débitos objeto da lide. No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, 

trazendo aos autos contrato de adesão e telas sistêmicas com o extrato 

da utilização. Nesse sentido, recente jurisprudência da Turma Recursal de 

Mato Grosso. “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA 

E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente 

alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, no entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a 

relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso 

inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, 

contrato devidamente assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a 

não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas 

estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a 

olho nu. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura do 

RG e procuração, com a assinatura presente no contrato apresentado 

pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida 

pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que 

comprovada a legalidade da divida.” (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 354269420178110002/2018, Relator Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2018, publicado no DJE 

13/09/2018) Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 
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declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente 

quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de 

má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 9% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do 

Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo 

conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004164-29.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILIAN AUGUSTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004164-29.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE WILIAN AUGUSTO 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação 

Anulatória de Negócio Jurídico proposta por JOSE WILIAN AUGUSTO 

PEREIRA em face de BANCO BMG S/A. Diz, em síntese, que é servidor 

público e que vinha sendo descontados valores referente ao um 

empréstimo no seu salário no valor de R$ 30,18 (trinta reais e dezoito 

centavos), chegando já a ser descontado o valor total de R$ 2.585,77 

(dois mil quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), 

contudo, não contratou referido empréstimo. A parte reclamada contesta 

suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, pois alega que o referido 

empréstimo contrato 237151186 com parcelas de R$ 30,18 (trinta reais e 

dezoito centavos) foi cedido ao banco ITAU CONSIGNADO S/A. DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade 

passiva, vez que consta nos autos holerites trazidos aos autos pela parte 

autora que os descontos estão sendo realizados pela reclamada, motivo 

pelo qual é parte legítima para figurar no processo. Pois bem. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Em que pese a parte reclamada informe 

que o contrato de empréstimo foi realizado e foi cedido a terceiro, o fato é 

que verifico nos holerites trazidos aos autos pela parte autora que os 

descontos estão sendo realizados pelo BANCO BMG que não trouxe 

documentos comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos 

qualquer contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou TED de transferência. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pelos descontos indevidos, mormente porque a ela competia 

o dever de cautela em verificar eventual falha na prestação do serviço. De 

outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade 

dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência dos débitos 

realizados pela reclamada no valor de R$ 30,18 (trinta reais e dezoito 

centavos); b) CONDENAR a parte reclamada a restituir a parte autora o 

valor de descontados R$ 2.585,77 (dois mil quinhentos e oitenta e cinco 

reais e setenta e sete centavos), correção monetária pelo INPC e juros de 

1% a partir dos descontos; c) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data. Sem custas e honorários (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002935-34.2019.8.11.0006
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JONATAS BELISARIO SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (REQUERIDO)

IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002935-34.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JONATAS BELISARIO 

SANTIAGO REQUERIDO: IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA, IMOBILIARIA 

SATELITE LTDA - EPP Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Débito proposta por JÔNATAS BELÍSARIO SANTIAGO em 

face de CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS e IMOBILIÁRIA 

SATÉLITE. Diz, em síntese, adquiriu um imóvel no empreendimento 

residencial, denominado “RESIDENCIAL DOM MÁXIMO”, localizado no 

Bairro Vila Irene em setembro de 2016, com prazo entrega em 11/07/2016. 

Contudo, a parte autora somente recebeu o imóvel em Dezembro de 2016 

e durante este tempo esteve pagando taxa de evolução de obra. A 
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reclamada contesta alegando que cumpriu o contrato e que o imóvel foi 

entregue, motivo pelo qual os pedidos devem ser considerados 

improcedentes. DA CONEXÃO Deixo de acolher a preliminar de conexão 

com o processo n. 1002790 -80.2016.811.0006, vez que se trata de 

partes diversas. Pois bem. No entanto, conforme se depreende dos 

documentos acostadas ao processo, verifica-se que incontroverso que o 

contrato celebrado entre as partes não foi adimplido pela Reclamada, pois 

entregou o imóvel apenas em dezembro de 2016. Destaco que a 

Reclamada não logrou êxito em comprovar a ocorrência de qualquer fato 

de terceiro ou fortuito externo capaz de justificar o atraso na entrega do 

imóvel. Outrossim, o fato alegado pela defesa é facilmente previsível, não 

podendo ser utilizado como justificativa para o atraso na entrega do 

empreendimento, contudo, o atraso de até 180 dias encontra previsão 

legal. Porém, o ponto controvertido fixou-se na cobrança de taxa de 

evolução de obra após a data de marcada para entrega das chaves, ao 

que conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça em 

julgamento de Recurso Repetitivo é legitima a cobrança de Taxa de 

Evolução de Obra até o prazo contratualmente fixado para a entrega das 

chaves não importando a período de tolerância defino em lei. A propósito: 

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE 

RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO 

CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO 

DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, 

MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS 

EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no 

âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das 

faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades 

autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, 

expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não 

poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro 

negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso 

de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período 

de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta 

privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma 

de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, 

com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente 

da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou 

outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a 

entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o 

período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária 

sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o 

custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo 

quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos 

especiais desprovidos. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). 

Diante destes fatos não resta outra alternativa a não ser reconhecer a 

inexigibilidade da cobrança de taxa de evolução de obra após a data de 

11/07/2016, data marcada para a entrega das chaves. Os danos morais 

não se presumem, portanto, o atraso de até 180 dias encontra previsão 

legal não incorrendo a parte reclamada em ato ilícito e, ainda, não tendo a 

parte autora comprovado ofensa à sua honra subjetiva o pedido de 

indenização por danos morais são improcedentes. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da parte autora para: a) CONDENAR as 

reclamadas a pagarem a título de indenização por danos materiais (taxa de 

evolução de obra) o valor de R$4.449,06 (Quatro mil quatrocentos e 

quarenta e nove reais e seis centavos), correção monetária pelo INPC e 

juros de 1% a partir do desembolso, extinguindo com resolução do mérito. 

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo 

conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002916-28.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MAYLLON VICTOR 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA, 

IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexigibilidade de Débito proposta por MAYLLON VICTOR RODRIGUES 

DA SILVA em face de CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS e 

IMOBILIÁRIA SATÉLITE. Diz, em síntese, adquiriu um imóvel no 

empreendimento residencial, denominado “RESIDENCIAL DOM MÁXIMO”, 

localizado no Bairro Vila Irene em setembro de 2016, com prazo entrega 

em 11/07/2016. Contudo, a parte autora somente recebeu o imóvel em 

Dezembro de 2016 e durante este tempo esteve pagando taxa de 

evolução de obra. A reclamada contesta alegando que cumpriu o contrato 

e que o imóvel foi entregue, motivo pelo qual os pedidos devem ser 

considerados improcedentes. DA CONEXÃO Deixo de acolher a preliminar 

de conexão com o processo n. 1002790 -80.2016.811.0006, vez que se 

trata de partes diversas. Pois bem. No entanto, conforme se depreende 

dos documentos acostadas ao processo, verifica-se que incontroverso 

que o contrato celebrado entre as partes não foi adimplido pela 

Reclamada, pois entregou o imóvel apenas em dezembro de 2016. 

Destaco que a Reclamada não logrou êxito em comprovar a ocorrência de 

qualquer fato de terceiro ou fortuito externo capaz de justificar o atraso na 

entrega do imóvel. Outrossim, o fato alegado pela defesa é facilmente 

previsível, não podendo ser utilizado como justificativa para o atraso na 

entrega do empreendimento, contudo, o atraso de até 180 dias encontra 

previsão legal. Porém, o ponto controvertido fixou-se na cobrança de taxa 

de evolução de obra após a data de marcada para entrega das chaves, 

ao que conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça em 

julgamento de Recurso Repetitivo é legitima a cobrança de Taxa de 

Evolução de Obra até o prazo contratualmente fixado para a entrega das 

chaves não importando a período de tolerância defino em lei. A propósito: 

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE 

RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO 

CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO 

DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, 

MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS 

EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no 

âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das 

faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades 

autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, 

expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não 

poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro 

negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso 

de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período 

de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta 

privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma 

de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, 

com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente 

da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou 

outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a 

entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o 
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período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária 

sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o 

custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo 

quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos 

especiais desprovidos. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). 

Diante destes fatos não resta outra alternativa a não ser reconhecer a 

inexigibilidade da cobrança de taxa de evolução de obra após a data de 

11/07/2016, data marcada para a entrega das chaves. Os danos morais 

não se presumem, portanto, o atraso de até 180 dias encontra previsão 

legal não incorrendo a parte reclamada em ato ilícito e, ainda, não tendo a 

parte autora comprovado ofensa à sua honra subjetiva o pedido de 

indenização por danos morais são improcedentes. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da parte autora para: a) CONDENAR as 

reclamadas a pagarem a título de indenização por danos materiais (taxa de 

evolução de obra) o valor de R$2.810,36 (Dois mil oitocentos e dez reais e 

trinta e seis centavos), já em dobro, correção monetária pelo INPC e juros 

de 1% a partir do desembolso, extinguindo com resolução do mérito. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.
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Processo Número: 1003175-23.2019.8.11.0006
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Advogado(s) Polo Ativo:
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L DA SILVA ARAUJO SERVICOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003175-23.2019.8.11.0006. REQUERENTE: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REQUERIDO: L DA SILVA ARAUJO 

SERVICOS - ME Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e 

sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, 

com base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA em face de L DA 

SILVA ARAUJO SERVIÇOS ME, (nome fantasia: BIKE E CIA BICICLETA). 

Diz, em síntese, que é credor de boletos de compra realizadas pela 

reclamada e vencidos no valor de R$1.760,56 (mil e setecentos e 

sessenta reais e cinquenta e seis centavos), juntando aos autos nota 

fiscal de compra. A reclamada mesmo intimada não compareceu à 

audiência de conciliação. É o breve relato. A parte reclamada deixou de 

comparecer à audiência de conciliação e não apresentou contestação. 

Assim, concluo que a parte reclamada deixou de apresentar sua 

contestação no prazo assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), implicando em 

sua revelia, nos termos do Enunciado 11/FONAJE. Desta forma, com 

suporte no art. 20 da Lei 9.099/95, declaro-a revel. Frise-se que a 

ausência de contestação da reclamada importa em confissão ficta dos 

fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente à 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No 

caso verifico que a parte autora trouxe aos autos nota promissória com a 

assinatura da parte reclamada, bem como nota de compra de uma TV 32, 

também assinado pela parte reclamada, restando demonstrado o débito. 

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, DECRETO a 

revelia e julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a reclamada 

a pagar à parte autora as importâncias de R$ 1.760,56 (mil e setecentos e 

sessenta reais e cinquenta e seis centavos), correção monetária pelo 

INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de 1% a partir 

do vencimento. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002953-55.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEKELLY DOS SANTOS CRISTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP (REQUERIDO)

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002953-55.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ROSEKELLY DOS SANTOS 

CRISTINO REQUERIDO: IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA, IMOBILIARIA 

SATELITE LTDA - EPP Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Débito proposta por ROSEKELLY DOS SANTOS 

CRISTINO em face de CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS e 

IMOBILIÁRIA SATÉLITE. Diz, em síntese, adquiriu um imóvel no 

empreendimento residencial, denominado “RESIDENCIAL DOM MÁXIMO”, 

localizado no Bairro Vila Irene em setembro de 2016, com prazo entrega 

em 11/07/2016. Contudo, a parte autora somente recebeu o imóvel em 

Dezembro de 2016 e durante este tempo esteve pagando taxa de 

evolução de obra. A reclamada contesta alegando que cumpriu o contrato 

e que o imóvel foi entregue, motivo pelo qual os pedidos devem ser 

considerados improcedentes. DA CONEXÃO Deixo de acolher a preliminar 

de conexão com o processo n. 1002790 -80.2016.811.0006, vez que se 

trata de partes diversas. Pois bem. No entanto, conforme se depreende 

dos documentos acostadas ao processo, verifica-se que incontroverso 

que o contrato celebrado entre as partes não foi adimplido pela 

Reclamada, pois entregou o imóvel apenas em dezembro de 2016. 

Destaco que a Reclamada não logrou êxito em comprovar a ocorrência de 

qualquer fato de terceiro ou fortuito externo capaz de justificar o atraso na 

entrega do imóvel. Outrossim, o fato alegado pela defesa é facilmente 

previsível, não podendo ser utilizado como justificativa para o atraso na 

entrega do empreendimento, contudo, o atraso de até 180 dias encontra 

previsão legal. Porém, o ponto controvertido fixou-se na cobrança de taxa 

de evolução de obra após a data de marcada para entrega das chaves, 

ao que conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça em 

julgamento de Recurso Repetitivo é legitima a cobrança de Taxa de 

Evolução de Obra até o prazo contratualmente fixado para a entrega das 

chaves não importando a período de tolerância defino em lei. A propósito: 

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE 

RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO 

CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO 

DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, 

MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS 
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EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no 

âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das 

faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades 

autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, 

expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não 

poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro 

negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso 

de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período 

de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta 

privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma 

de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, 

com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente 

da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou 

outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a 

entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o 

período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária 

sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o 

custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo 

quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos 

especiais desprovidos. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). 

Diante destes fatos não resta outra alternativa a não ser reconhecer a 

inexigibilidade da cobrança de taxa de evolução de obra após a data de 

11/07/2016, data marcada para a entrega das chaves. Os danos morais 

não se presumem, portanto, o atraso de até 180 dias encontra previsão 

legal não incorrendo a parte reclamada em ato ilícito e, ainda, não tendo a 

parte autora comprovado ofensa à sua honra subjetiva o pedido de 

indenização por danos morais são improcedentes. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da parte autora para: a) CONDENAR as 

reclamadas a pagarem a título de indenização por danos materiais (taxa de 

evolução de obra) o valor de R$2.760,86 (Dois mil setecentos e sessenta 

reais e oitenta e seis centavos), em dobro, correção monetária pelo INPC e 

juros de 1% a partir do desembolso, extinguindo com resolução do mérito. 

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo 

conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.
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LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP (REQUERIDO)

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002945-78.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VANUZA FERREIRA PORTO 

REQUERIDO: IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA, IMOBILIARIA SATELITE LTDA 

- EPP Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 

9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de 

Débito proposta por VANUZA FERREIRA PORTO em face de 

CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS e IMOBILIÁRIA SATÉLITE. Diz, 

em síntese, adquiriu um imóvel no empreendimento residencial, 

denominado “RESIDENCIAL DOM MÁXIMO”, localizado no Bairro Vila Irene 

em setembro de 2016, com prazo entrega em 11/07/2016. Contudo, a parte 

autora somente recebeu o imóvel em Dezembro de 2016 e durante este 

tempo esteve pagando taxa de evolução de obra. A reclamada contesta 

alegando que cumpriu o contrato e que o imóvel foi entregue, motivo pelo 

qual os pedidos devem ser considerados improcedentes. DA CONEXÃO 

Deixo de acolher a preliminar de conexão com o processo n. 1002790 

-80.2016.811.0006, vez que se trata de partes diversas. Pois bem. No 

entanto, conforme se depreende dos documentos acostadas ao 

processo, verifica-se que incontroverso que o contrato celebrado entre 

as partes não foi adimplido pela Reclamada, pois entregou o imóvel apenas 

em dezembro de 2016. Destaco que a Reclamada não logrou êxito em 

comprovar a ocorrência de qualquer fato de terceiro ou fortuito externo 

capaz de justificar o atraso na entrega do imóvel. Outrossim, o fato 

alegado pela defesa é facilmente previsível, não podendo ser utilizado 

como justificativa para o atraso na entrega do empreendimento, contudo, o 

atraso de até 180 dias encontra previsão legal. Porém, o ponto 

controvertido fixou-se na cobrança de taxa de evolução de obra após a 

data de marcada para entrega das chaves, ao que conforme recente 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso 

Repetitivo é legitima a cobrança de Taxa de Evolução de Obra até o prazo 

contratualmente fixado para a entrega das chaves não importando a 

período de tolerância defino em lei. A propósito: RECURSO ESPECIAL 

CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 

256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. 

CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL 

EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO 

ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses 

a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do 

Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de 

renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades 

autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, 

expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não 

poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro 

negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso 

de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período 

de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta 

privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma 

de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, 

com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente 

da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou 

outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a 

entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o 

período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária 

sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o 

custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo 

quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos 

especiais desprovidos. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). 

Diante destes fatos não resta outra alternativa a não ser reconhecer a 

inexigibilidade da cobrança de taxa de evolução de obra após a data de 

11/07/2016, data marcada para a entrega das chaves. Os danos morais 

não se presumem, portanto, o atraso de até 180 dias encontra previsão 

legal não incorrendo a parte reclamada em ato ilícito e, ainda, não tendo a 

parte autora comprovado ofensa à sua honra subjetiva o pedido de 

indenização por danos morais são improcedentes. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da parte autora para: a) CONDENAR as 

reclamadas a pagarem a título de indenização por danos materiais (taxa de 

evolução de obra), em dobro, correção monetária pelo INPC e juros de 1% 

a partir do desembolso, extinguindo com resolução do mérito. Sem custas 

e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda 

da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004083-80.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUTAMIR DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004083-80.2019.8.11.0006. REQUERENTE: AUTAMIR DA COSTA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de audiência de instrução e julgamento. Trata-se de Ação 

Anulatória de Negócio Jurídico proposta por AUTAMIR DA COSTA SILVA 

em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Diz, em síntese, que foi inscrito 

indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor de R$114,31 

(cento e quatorze reais e trinta e um centavos), inscrito em 17/07/2015, 

contudo, alega que desconhece o débito e que não utilizou os serviços. A 

reclamada contesta alegando de forma genérica que o débito é devido. 

Pois bem. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A parte 

reclamada não trouxe documentos comprobatórios da origem do débito, 

pois, inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de serviços 

devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

dos serviços oferecidos pela Reclamada. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela em verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$ 114,31 (cento e quatorze reais e trinta e um 

centavos); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC 

a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito 

ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo 

conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004316-77.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VILSON BENEDITO DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e 

Materiais proposta por VILSON BENEDITO DE ARRUDA em face de BANCO 

BMG S/A. Diz, em síntese, que é servidor público estadual e se 

surpreendeu com a quantidade de empréstimos consignados que estavam 

descontados em sua conta desde o ano de 2014, que foi o período em que 

conseguiu retirar os holerites, contudo desconhece os débitos uma vez 

que não contratou os serviços. A reclamada em contestação alega que a 

parte autora realizou um empréstimo em 2009, contrato n. 190301289, no 

valor de R$11.670,48 (onze mil, seiscentos e setenta reais e quarenta e 

oito centavos) a ser pago em 60 parcelas de R$336,50 (trezentos trinta e 

seis reais e cinquenta centavos), ao que posteriormente o empréstimo foi 

refinanciado pelo contrato n. 208956133, no valor de R$11.550,37 (onze 

mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), a ser quitado 

em 47 parcelas de R$336,37 (trezentos e trinta e seis reais e trinta e sete 

centavos). Pois bem. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a cobrança é 

indevida, negando qualquer dívida com a parte Reclamada, contestando os 

débitos objeto da lide. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora, pois, em que pese não tenha 

trazido aos autos o contrato assinado comprovou a contratação por meio 

das faturas e transferências bancárias realizadas na conta da parte 

autora (TED), documentos estes não impugnados. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, resta 

caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, 

II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a 

alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos 

do art. 487, inciso I do Novo CPC: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (cinco por cento) 

do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com 

fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 
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a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003242-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PAIXAO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003242-85.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LEANDRO PAIXAO MACEDO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por LEANDRO 

PAIXÃO MACEDO em face de BANCO BRADESCO S/A. Diz, em síntese, 

que foi inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor 

de R$ 138,64 (Cento e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos) 

com indevida inclusão em 27 de julho de 2018, possuindo o seguinte 

número de contrato 49598111000053FI, mas que desconhece o débito, 

visto que não possui relação jurídica com a parte reclamada. A reclamada 

em contestação alega que o débito é devido e no ID 229157759 informa a 

realização de um acordo, contudo, traz apenas telas sistêmicas. FALTA 

DE DOCUMENTO ESSENCIAL – EXTRATO VÁLIDO Deixo de acolher a 

referida preliminar, vez que o extrato juntado na exordial é válido. Pois 

bem. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. A parte reclamada não trouxe 

provas da contratação dos serviços da reclamada, ao que apenas telas 

sistêmicas são documentos unilaterais, devendo serem admitidas quando 

em conjunto com outras provas contrato assinado ou áudio da 

contratação. Portanto, a parte reclamada é responsável pela cobrança 

indevida mormente porque a ela competia o dever de cautela em verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Ademais, tenho que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a lide 

administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. Assim, reputa-se 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência do débito negativado do valor de R$ 138,64 

(Cento e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos); b) CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004143-53.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA VIEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004143-53.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANA CLAUDIA VIEIRA DO 

CARMO REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, 

etc. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito proposta por ANA CLAUDIA VIEIRA DO CARMO em 

face de BANCO LOSANGO S.A – BANCO MULTIPLO. Diz, em síntese, que 

foi inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor de 

R$ 96,34 (noventa e seis reais e trinta e quatro centavos), contrato nº 

0030200394121020, vez que desconhece o débito. A reclamada em 

contestação alega que a parte autora celebrou contrato 02 0039 412102 

O, tendo como valor total R$ 617,06 (seiscentos e dezessete reais e seis 

centavos) a ser pago em 08 prestações de R$ 96,34 (noventa e seis reais 

e trinta e quatro centavos), restando débito. FALTA DE DOCUMENTO 

ESSENCIAL – EXTRATO VÁLIDO Deixo de acolher a referida preliminar, 

vez que o extrato juntado na exordial é válido. PRESCRIÇÃO Não há que 

se falar em prescrição, uma vez que, no caso, se aplica o prazo 

quinquenal, por se tratar de utilização do CDC, com prazo mais favorável 

ao consumidor, conforme se vê: APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA 

DANOS MORAIS E MATERIAIS NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CÓDIGO CIVIL 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - 

PRESCRIÇÃO AFASTADA - Ação proposta em razão de suposto ato ilícito 

que culminou com a negativação do nome do autor Relação de consumo 

apreciada, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, ficando 

reconhecida sua caracterização - Aplicação do CDC - Utilização do prazo 

mais favorável ao consumidor quanto à prescrição e decadência, nos 

casos em que aplicável mais de uma norma Aplicação do prazo 

prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC Afastada a aplicação 

do prazo prescricional disposto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso V, do 

CC - Prestação de serviço defeituosa - Fato conhecido pelo autor em 

dezembro de 2004, sendo que o ajuizamento do feito ocorreu em janeiro 
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de 2009, antes do término do lapso temporal de cinco anos 

Reconhecimento da prescrição afastado - Impossibilidade de apreciação 

das demais matérias de mérito, uma vez que não realizada a instrução 

probatória Sentença anulada, determinando-se o prosseguimento do feito 

em primeiro grau, para que nova sentença seja proferida Apelo provido." 

(TJ-SP - APL: 00003815920098260562 SP 0000381-59.2009.8.26.0562, 

Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 27/11/2014, 24ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2014) Pois bem. Com efeito, o 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que a negativação é indevida, negando qualquer dívida 

com a parte Reclamada, contestando os débitos objeto da lide. No entanto, 

a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, 

trazendo aos autos contrato de adesão, bem como faturas de utilização. 

Nesse sentido, recente jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso. 

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E 

LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente alega na 

inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no 

entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a relação 

jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso inominado. De 

outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, contrato devidamente 

assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a não configurar nem 

de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a 

perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. É possível 

perceber a semelhança comparando a assinatura do RG e procuração, 

com a assinatura presente no contrato apresentado pelo Recorrido na 

contestação. A sentença de improcedência proferida pelo juízo 

monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que comprovada a 

legalidade da divida.” (Procedimento do Juizado Especial Cível 

354269420178110002/2018, Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2018, publicado no DJE 

13/09/2018) Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente 

quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de 

má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 9% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do 

Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo 

conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003221-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003221-12.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VANESSA APARECIDA 

GONCALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta por VANESSA APARECIDA GONÇALVES em face 

de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Diz, em síntese, que no dia 29/03/2019 

realizou o pagamento das faturas de fevereiro e março de 2019 nos 

valores de R$74,99 (setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) e 

R$86,76 (oitenta e seis reais e setenta e seis centavos), e mesmo após o 

pagamento a reclamada não deu baixa nos pagamentos e vem realizando 

cobranças excessivas com ligações constantes. Em contestação a 

reclamada alega que o vencimento das faturas ocorre no início do mês e a 

parte autora realiza os pagamentos apenas no fim do mês, motivo pelo 

qual as cobranças são devidas. A liminar foi deferida. Pois bem. No caso 

tendo comprovado o pagamento tem a parte autora direito à efetiva baixa 

no sistema da ré. Porém, em que pese a obrigação de fazer, a simples 

cobrança sem maiores consequência não é passível de danos morais, 

como vem decidindo a jurisprudência, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SERVIÇOS DE 

TELEFONIA – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE 

INCLUSÃO DO NOME DA PESSOA COBRADA INDEVIDAMENTE NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DANO 

PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é 

presumido, pois a simples cobrança sofrida pelo consumidor por uma 

prestadora de serviços de telefonia, sem a inclusão do nome deste nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de 

exposição, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao 

contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento 

extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão 

indenizatória, o que não se verifica no caso. (TJMT, N.U 

0001954-42.2013.8.11.0035, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, 

Publicado no DJE 08/02/2019) Assim, há que se reconhecer direito à parte 

autora, pois, o fato não ultrapassa a linha do mero aborrecimento e como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, mormente porque o nome da parte autora não 

fora inscrito no cadastro de proteção ao crédito. Ora, se todos quiserem 

ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, por conseguinte, 

causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em sociedade. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica entre as partes, mas restando 

inequívoca a inexistência de dano moral e material a ser reparado, vez que 

o serviço foi prestado. Ante o exposto, RATIFICO a liminar deferida 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil para 

DETERMINAR a baixa no sistema da ré das parcelas com vencimento em 

fevereiro e março de 2019, bem como se abstenha de realizar o bloqueio 

da linha referentes a estas faturas, extinguindo com resolução do mérito. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003834-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROCHA MOCO OAB - MT26664/O (ADVOGADO(A))

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIELE GARCIA RIBEIRO OAB - MT10636/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003834-32.2019.8.11.0006. REQUERENTE: PLINIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN REQUERIDO: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO 

PANTANAL Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem, o processo está apto a 

julgamento. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por PLÍNIO 

SAMACLAY DE LIMA MORAN em face de SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO 

DE CÁCERES (SAEC). Diz, em síntese, que é proprietário do imóvel situado 

na Rua das Borboletas, 130, Bairro Cavalhada, nesta cidade, com 

Matricula de nº 389358-8, e que ao entrar em contato com a reclamada foi 

informado que para realizar a ligação do serviço de água teria de comprar 

e instalar um hidrômetro em sua residência e após este ato solicitou a 

ligação do serviço de Agua, conforme protocolo 992718, bem como 

requereu a vistoria para ligação. Contudo, a parte reclamada informou que 

a instalação do hidrômetro seria de responsabilidade da própria empresa, 

bem como aplicou multa e até a propositura da ação não havia ligado o 

fornecimento de água. Em contestação a reclamada informa que o 

Regulamento do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal 

consta o regramento de que a instalação do hidrômetro será realizada pela 

autarquia devendo ser ressarcido pela reclamada. DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Verifico que consta Embargos Declaratórios pendentes de 

julgamento (ID 21883585), contudo, deixo de analisa-lo em razão da perda 

do objeto em virtude do julgamento do mérito da lide. Pois bem. Inexiste 

vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. No caso concreto verifico que em que pese as 

informações da reclamada de que a instalação do hidrômetro deve ser 

instalada pela autarquia o fato é que a parte autora informou que solicitou 

informações e que foi informada de que teria que comprar e instalar o 

hidrômetro para ligação do serviço, bem como demonstrou de boa-fé 

quando requereu a instalação e vistoria do hidrômetro para ligação do 

fornecimento de água, não produzindo a reclamada prova para afastar o 

direito do autor. Ademais, a parte reclamada não comprovou aos autos 

que prestou devida informação para a parte reclamada, bem como que 

realizou a ligação do fornecimento de água, motivo pelo qual a liminar para 

ligação do serviço deve ser deferida. Deste modo, caracterizado está o 

defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva 

pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do 

serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, comprovado o defeito 

no serviço deve o pacote de serviços digitais com isenção das tarifas 

deve ser restabelecido à parte autora. Contudo, mesmo comprovada a 

falha na prestação do serviço o fato reconhecido não ultrapassa o 

descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida 

cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a 

demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Ainda, 

a restituição dos valores pagos com a compra do hidrômetro não merece 

suporte legal, vez que consta no Regulamento da autarquia que as 

despesas serão suportadas pelo consumidor. Isto posto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) CONCEDER a tutela de urgência, 

determinando ao Requerido que proceda a ligação do fornecimento do 

serviço de água, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos Reais) limitado ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil Reais); b) 

DECLARAR a inexistência do débito da multa aplicada em razão da 

instalação do hidrômetro. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002967-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIELLE MATOS LIMA OAB - PA26458 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRENTO ÓTICA E JOALHERIA (REQUERIDO)

CDL - Câmara dos Dirigentes Lojistas (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABNER SOUSA TRENTO OAB - MT26895/O (ADVOGADO(A))

CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN OAB - MT18876/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002967-39.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANO DE ALMEIDA 

OLIVEIRA REQUERIDO: TRENTO ÓTICA E JOALHERIA, CDL - CÂMARA 

DOS DIRIGENTES LOJISTAS Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta por ADRIANO DE ALMEIDA OLIVEIRA em face de 

TRENTO ÓTICA E JOALHERIA. Diz, em síntese, que no ano de 2011 

adquiriu da reclamada uma máquina fotográfica pelo valor de R$ 800,00 

(oitocentos reais), que foram divididos em algumas parcelas mensais, ao 

que como prestava serviço à reclamada realizava os pagamentos, 

contudo, teve que trabalhar em outro local deixando algumas parcelas 

vencidas, porém ao retornar e ao requerer novamente emprego à 

reclamada esta forçou o mesmo a assinar 15 notas promissórias que não 

sabe do que se tratam, bem como o débito já estava prescrito. A 

reclamada contesta alegando que em 2017 o Promovente se deslocou até 

a sede da Empresa e efetuou a compra de 01 (Uma) Corrente de Ouro, no 

valor de R$ 2.750,00 (Dois Mil, Setecentos e Cinquenta Reais), parcelados 

em 11 prestações mensais via Nota Promissória, no valor de R$ 250,00 

(Duzentos e Cinquenta Reais) com vencimento a partir do dia 20 de Abril 

de 2017, conforme faz prova a Ficha Cadastral de Clientes da Empresa 

nº5123 e Notas Promissórias Devidamente Assinadas. Pois bem. Os 

pedidos da parte autora não merecem prosperar. Isso porque a parte 

autora informa que deixou débitos com a reclamada, mas não traz os 

comprovantes de pagamentos dos valores efetivamente pagos. Ademais, 

a parte reclamada trouxe provas de novo cadastro realizado em 2017 e as 

notas promissórias devidamente assinadas informando se tratar de nova 

compra, fato este que não foi impugnado pela reclamada. A possibilidade 

de distribuição dinâmica das provas, naquelas especiais circunstâncias, 

quais sejam, quando a alegação for verossímil hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiência, não permite transferir 

automaticamente o ônus da prova, em qualquer circunstância, a obrigação 

de contraposição probatória negativa. Desta forma, os pedidos são 

improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004366-06.2019.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

JEZIEL ELIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004366-06.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JEZIEL ELIAS DOS SANTOS 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de Repetição 

de Indébito proposta por JEZIEL ELIAS DOS SANTOS em face de LOJAS 

AVENIDA LTDA. Diz, em síntese, que no dia 17 de abril de 2019 se dirigiu 

ao fórum para comprar uma bermuda no valor de R$79,99 (setenta e nove 

reais e noventa e nove reais) e que iria realizar o pagamento à vista, 

contudo, a funcionária da reclamada ofereceu o pagamento da forma 

parcelada vindo a aceitar a proposta, contudo, após realizar o pagamento 

a reclamada entregou comprovante de pagamento em duas parcelas de 

R$49,71 (quarenta e nove reais e setenta e um centavos) totalizando o 

valor de R$99,42 (noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), 

assim, contestou a informou que queria realizar o pagamento do valor 

original, mas a reclamada não aceitou e ainda começou a realizar diversas 

cobranças, tendo o mesmo que realizar os pagamentos no valor total de 

R$ 142, 00 (cento e quarenta e dois reais). Em contestação a reclamada 

contesta alegando que a parte autora contratou o serviço parcelado e 

sabia que o parcelamento incidira juros como mostra o comprovante de 

venda. A liminar foi deferida. Pois bem. Os pedidos da parte autora não 

merecem prosperar. Isso porque verifico que na contestação a parte 

reclamada traz aos autos termo de adesão devidamente assinado pela 

parte autora, bem como comprovante de venda em que consta a 

informação de que se trava de venda parcelada com juros, documento 

este que foi devidamente assinado pela parte autora. Assim, o autor não 

trouxe elementos suficientes para comprovar o nexo causal entre a 

conduta da requerida e os supostos danos morais e materiais 

experimentados. A possibilidade de distribuição dinâmica das provas, 

naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, 

não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em qualquer 

circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. Desta 

forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, REVOGO a liminar 

deferida e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003199-51.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELVYN BRANDAO GRANDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003199-51.2019.8.11.0006. REQUERENTE: KELVYN BRANDAO 

GRANDINI REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio 

Jurídico proposta por KELVYN BRANDÃO GRANDINI em face de BANCO 

ITAU CARD S/A. Diz, em síntese, que foi inscrito indevidamente no 

cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 343,06 (trezentos e 

quarenta e três reais e seis centavos), em 29/11/2018, vez que não 

possui relação jurídica com a parte reclamada. Sustenta a parte reclamada 

que o autor é titular da conta corrente número 057988, na agência 0527, 

contratada em 10/10/2017, e que restam débitos. FALTA DE DOCUMENTO 

ESSENCIAL - DA AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO Quanto à 

preliminar de incompetência territorial por ausência de comprovante de 

endereço em nome próprio, o inciso II do artigo 319 do NCPC prevê a 

necessidade de INDICAÇÃO, que a jurisprudência já assentou ser 

suficiente, do domicílio e residência da parte postulante na petição inicial, 

não sendo cogitada a obrigatoriedade de juntada de comprovante de 

residência, sendo a simples indicação satisfatória ao cumprimento do 

requisito legal. Assim, demonstra-se que o comprovante de residência não 

é documento essencial à propositura da demanda, de forma a causar a 

extinção do feito, tendo em vista que não está prevista sua 

obrigatoriedade no art. 319 do NCPC. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. 

RETRATAÇÃO. ART. 557, § 1º, DO CPC. Adoção de novo posicionamento. 

AGRAVO INTERNO PROVIDO EM RETRATAÇÃO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PONTUAÇÃO. ESCORE. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE. O inciso II, do artigo282, do CPC, determina que basta 

a mera indicação do endereço da parte autora para recebimento da 

petição inicial, não sendo obrigatória a juntada do comprovante de 

residência. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo Nº 

70057249963, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Julgado em 07/11/2013) Dessa forma, deixo de 

acolher a preliminar de falta de documento essencial por ausência de 

comprovante de endereço em nome próprio. Pois bem. Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida, negando qualquer dívida com a 

parte Reclamada, contestando os débitos objeto da lide. No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, 

trazendo aos autos contrato de adesão, bem como faturas de utilização, 

ao que restam evidentes a semelhança nas assinaturas do contrato com 

os documentos pessoais da parte autora. Nesse sentido, recente 

jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso. “RECURSO INOMINADO 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - 

APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente alega na inicial que teve seu 

nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, declara que 

desconhece a divida negativada e nega a relação jurídica, o que, 

novamente se repete em sede de recurso inominado. De outro lado, a 

Recorrida apresentou, na contestação, contrato devidamente assinado 

pelo Recorrente juntamente com faturas, a não configurar nem de longe a 

possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a perícia 

grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. É possível perceber a 

semelhança comparando a assinatura do RG e procuração, com a 

assinatura presente no contrato apresentado pelo Recorrido na 

contestação. A sentença de improcedência proferida pelo juízo 

monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que comprovada a 

legalidade da divida.” (Procedimento do Juizado Especial Cível 

354269420178110002/2018, Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2018, publicado no DJE 

13/09/2018) Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 
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requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente 

quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de 

má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 9% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do 

Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo 

conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 64164 Nr: 1679-93.2007.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TOMÁS DE AQUINO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PIZZATTO GAMEIRO - 

OAB:22.323-MT, RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - OAB:

 Vistos etc,

I – A Ilustre Defesa apresentou Recurso em Sentido Estrito, o qual fora 

recebido à fl. 294

II – Apresentadas as razões recursais (fls. 195/303), bem como as 

contrarrazões pelo Ministério Público (fls. 304/306), em observância ao 

Art. 589 do Código de Processo Penal, SUSTENTO a sentença de 

pronúncia objurgada.

III - Observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 12176 Nr: 494-35.1998.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIMILSON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO 

BATALHA - OAB:2182

 Vistos etc,

I - Da defesa escrita (CPP, Art. 396-A).

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, Art. 397) dou regular prosseguimento ao feito.

II – Nos termos do Art. 399, do Código de Processo Penal, DESIGNO a 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 05 de agosto de 2020, às 

14h00min (CPP, Art. 399).

 III - Na audiência de instrução e julgamento, proceder-se-á à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, nesta ordem e 

interrogatório do réu, passando-se, em seguida, aos debates e prolação 

de decisão (CPP, Art. 400).

IV – Intimem-se o réu.

V - Intimem-se o Ministério Público e a ilustre Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 90015 Nr: 5268-25.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DA SILVA TIRONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSNADER FRODER - 

OAB:9699/MT, ADEMAR SILVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:503-A /RO, 

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - OAB:21536/O, MANOEL 

MESSIAS FLORES - OAB:28/RO

 Vistos etc,

I – Intimado acerca de desídia de seu advogado constituído aportou os 

autos habilitação de novo advogado constituído pelo réu para peticionar 

sua defesa (fl. 423);

II – Destarte, sanado o vício de representação processual, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de julho de 2020, a partir 

das 14h00min;

III – Intimem-se o Ministério Público e a Defesa;

IV – Intimem-se a testemunha e o réu no novo endereço informado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 240193 Nr: 8078-55.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJANIO MOREIRA GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE VIOLA 

DE ALMEIDA - OAB:355024, MATHEUS SALOME DE SOUZA - OAB:MT 

24.554/O, PABLO GAMEIRO PIZATTO - OAB:22323/0

 Vistos etc,

 Considerando a manifestação da Defesa (fl. 237), requerendo nova 

redesignação da Sessão Plenária, ante a preambular intimação para a 

Sessão de Julgamento designada na data de 31/03/2020, na Comarca de 

Pontes e Lacerda, conforme faz prova com as intimações trazidas aos 

autos, e tratando-se o presente feito de réu preso, entendo por bem 

antecipar a Sessão de Julgamento para o dia 17 de fevereiro de 2020, às 

12h15min.

 Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Pontes e Lacerda/MT para 

intimação do réu da nova data da sessão plenária, consignando que a 

Sessão de Julgamento foi novamente remarcada a pedido de seus 

Patronos.

Requisite o acusado junto à CDP de Pontes e Lacerda/MT.

Intimem-se o Ministério Público e a Defesa (via DJE), assim com as 

testemunhas arroladas para serem ouvidas em Plenário, expedindo-se 

carta precatória, caso necessário.

 Cumpra-se o devido cumprimento do penúltimo parágrafo da decisão de fl. 

228.

 Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 246201 Nr: 1224-11.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RICARDO DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 Vistos etc, (...) hei por bem CONDENAR o acusado JOSÉ RICARDO DE 

SOUZA FILHO, vulgo “Zezinho” ou “Zé do Choque”, brasileiro, convivente, 

nascido aos 29/05/1986, natural de Cáceres/MT, filho Ricardo de Souza e 

Ovidia Gonçalves Pereira, portador do RG nº. 1837703-3, SSP/MT, com 

endereço na Rua P, quadra 01, casa 05, Jardim Aeroporto, Cáceres/MT 

(atualmente preso na Cadeia Pública de Cáceres), nos termos do artigo 

121, “caput”, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. (...) 

Considerando que o E. Conselho de Sentença vislumbrou a presença da 

causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, qual 

seja, a tentativa, diminuo a pena em 1/3 (um terço), considerando o iter 

criminis percorrido pelo réu, que desferiu facadas no corpo da vítima, 

causando-lhe lesões de natureza grave, conforme exame de corpo de 

delito encartado aos autos às fls. 71/72, encontrando a pena em formação 

em 04 (QUATRO) ANOS, 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, tornando-a 
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DEFINITIVA, ante a inexistência de qualquer outra causa modificativa de 

pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 142390 Nr: 172-24.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 Vistos etc,

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interpostos por LOURIVAL 

GONÇALVES, contra decisão de Pronúncia proferida às fls. 208/211, 

requerendo seja sanada a omissão presente na decisão objurgada, 

consistente no enfrentamento da tese de inexistência de materialidade 

delitiva (fls. 212/212-v).

DECIDO.

Considerando a tempestividade certificada nos autos, conheço dos 

embargos, na forma do Art. 619, do Código de Processo Penal.

 O recurso de Embargos de Declaração, com previsão no artigo 619 e 

seguintes do Código de Processo Penal, se presta a promover a 

integração da sentença (ou decisão), quando esta padecer de vícios 

intrínsecos, sendo omissa, obscura, contraditória ou ambígua.

Alega o embargante, em suma, omissão no decisum, o qual não teria 

enfrentado a tese de defesa quanto à inexistência de materialidade do 

crime, pugnando pela correção da decisão para que reste demonstrado de 

maneira fundamentada tal prova.

Todavia, verifico que às alegações não assiste razão a ilustre defesa. 

Isto, pois, não há omissão a ser sanada na presente decisão, a qual não 

deixou de abordar as teses trazidas pelas partes. É cediço que na 

decisão de pronúncia não devem ser esmiuçadas a materialidade e autoria 

de forma cabal, sob pena de excesso de linguagem, causa esta de 

nulidade.

Nesse interim, depreende-se que a prova da materialidade está 

suficientemente comprovada para fins de pronúncia, seja pela apreensão 

de arma branca supostamente utilizada para a prática delitiva (auto de 

apreensão de fl. 09), devidamente periciada (laudo pericial nº. 

02-04-03-012/2012, fls. 67/75), seja pelo relatório médico contido no ofício 

nº. 080/2012 (fl. 57), subscrito pelos Diretores do Hospital Regional de 

Cáceres informando acerca do procedimento cirúrgico sofrido pela vítima, 

corroborado pelo ofício de fl. 61, pelo Ofício nº. 012/2012 (fl. 25), 

corroborando a internação da vítima, requisitando a elaboração de exame 

de corpo de delito, ainda, pelo exame de corpo de delito a que foi 

submetido o réu encartado às fls. 63/66, cujo histórico baseado em 

informações colhidas pelo médico consta que o acusado foi “Preso porque 

tentou matar uma pessoa por apelido de garotinho, e tentaram linchá-lo”.

Essas são as provas da materialidade suficientes para sustentar a 

pronúncia, cujo membro ministerial terá até o julgamento, observando o 

artigo 479, do Código de Processo Penal, para juntar o exame de corpo de 

delito já requisitado à fl. 25, sendo os senhores jurados os juízes 

legitimados para decidir acerca de eventuais teses apresentadas em 

plenário, com ou sem a juntada do laudo.

Destarte, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a serem 

aclaradas, imperiosa é a rejeição dos presentes embargos de declaração, 

mormente quando não podem ter apenas efeito infringente, buscando tão 

somente a modificação do decisum.

No entendimento do doutrinador Nelson Nery Júnior sobre os embargos de 

declaração em âmbito cível, utilizado aqui por analogia (2008, pg. 908): “A 

infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento 

dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de 

reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.”

Por este motivo, os presentes embargos serão rejeitados, devendo a parte 

embargante, caso queira, manifestar sua pretensão de reforma através do 

recurso adequado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de Embargos de 

Declaração, mas nego-lhes provimento, ante a ausência das hipóteses do 

art. 619 do Código de Processo Penal.

A decisão permanecerá na forma lançada.

Intimem-se. Cumpra-se. Anote-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 60845 Nr: 7156-34.2006.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDAL ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, JOBÉ BARRETO DE 

OLIVEIRA - OAB:8404/MT

 Vistos etc,

 I – DEFIRO a cota ministerial de fls. 473-verso. Considerando o teor da 

certidão de fl. 473, estando o acusado atualmente em local incerto e não 

sabido, intime-se por edital para constituir novo patrono.

II – Transcorrido in albis o prazo do edital, certifique-se e, desde já, 

NOMEIO o Defensor Público atuante nesta Vara Criminal, para patrocinar 

sua defesa.

III - Intime-se a Defensoria Pública para manifestar-se na fase do Art. 422, 

do Código Penal.

Após, conclusos.

 Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 252227 Nr: 5589-11.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DA SILVA, VANDERLEI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Vistos etc,

I - Da defesa escrita (CPP, Art. 396-A).

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, Art. 397) dou regular prosseguimento ao feito.

II – Nos termos do Art. 399, do Código de Processo Penal, DESIGNO a 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 18 de março de 2020, às 

13h00min (CPP, Art. 399).

 III - Na audiência de instrução e julgamento, proceder-se-á à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, nesta ordem e 

interrogatório do réu, passando-se, em seguida, aos debates e prolação 

de decisão (CPP, Art. 400).

IV – Intimem-se o réu.

V - Intimem-se o Ministério Público e a ilustre Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 40305 Nr: 5450-84.2004.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ARONI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CRISTIANE RIBEIRO - 

OAB:113566/MG

 Vistos etc,

DEFIRO o pleito Ministerial de fls. 511/512.

Expeça-se Carta Precatória para realização do exame de insanidade 

mental do acusado, fazendo-se acompanhar de todas as peças 

necessárias para tanto, frisando-se as informações da certidão de fl. 512.

Intime-se a Defesa e o Ministério Público.

 Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 246460 Nr: 1416-41.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL HURTADO GARCIA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc,

I - Considerando o aditamento da denúncia realizado pela representante do 

Ministério Público às fls. 155/156, com espeque no Art. 384, § 2º, do 

indigitado código, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o Defensor 

Público se manifestar, inclusive para, querendo, apresentar rol de 

testemunhas até 03 (três), vindo-me após conclusos para recebimento ou 

não do aditamento.

II – Junte-se corretamente o aditamento da denúncia no início dos autos, 

desentranhando-se a contra-fé.

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

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60845 Nr: 7156-34.2006.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDAL ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, JOBÉ BARRETO DE 

OLIVEIRA - OAB:8404/MT

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VIDAL ALVES DE ALMEIDA, Filiação: 

Rafael Alves de Almeida e Benedita Ribeiro, data de nascimento: 

30/04/1947, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, casado(a), lavrador. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA QUALIFICADO, para 

constituir novo patrono no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser lhe 

nomeado Defensor Público, conforme r. despacho abaixo transcrito.

Despacho/Decisão: Vistos etc, I – DEFIRO a cota ministerial de fls. 

473-verso. Considerando o teor da certidão de fl. 473, estando o acusado 

atualmente em local incerto e não sabido, intime-se por edital para 

constituir novo patrono.II – Transcorrido in albis o prazo do edital, 

certifique-se e, desde já, NOMEIO o Defensor Público atuante nesta Vara 

Criminal, para patrocinar sua defesa.III - Intime-se a Defensoria Pública 

para manifestar-se na fase do Art. 422, do Código Penal.Após, conclusos. 

Intimem-se e Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCINEIDE ALVES 

BATISTA, digitei.

Cáceres, 31 de janeiro de 2020

Antônio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252645 Nr: 5911-31.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILSON FERREIRA DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - OAB:21.170

 Intimar os Advogados do Denunciado, Dr. HENRIQUE PESTANA DE 

SOUSA e EDUARDO SORTICA DE LIMA, para APRESENTAR MEMORIAIS 

FINAIS no prazo legal.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 256778 Nr: 8845-59.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE COSTA SILVA, ERECE 

ERLEN BATISTA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Vistos.

Notifiquem-se os acusados para oferecerem defesa prévia, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, contados na forma do artigo 55 da Lei n° 

11.343/2006, cientificando-lhes das advertências dos parágrafos primeiro 

e terceiro do art. 55 da lei já referida.

Conste no mandado que o Senhor Oficial de Justiça deverá questionar aos 

acusados, se os mesmos possuem condição financeira para constituir 

advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, desde já, nomeio 

o Defensor Público atuante nesta comarca, para representar os acusados 

em juízo, devendo o mesmo em entrevista com os acusados observar se 

há conflito de interesse na defesa dos mesmos, visando futuras 

arguições de nulidade.

Junte-se aos autos certidões de antecedentes criminais obtidas pelo 

sistema Apolo. Havendo condenações, elaborem-se certidões 

circunstanciadas.

 Nos termos do art. 50, §3º, e 50-A, ambos da Lei 11.343/06, determino a 

destruição das drogas apreendidas, guardando-se apenas amostra 

necessária para realização de laudo definitivo e eventual contraprova.

Oficie-se à Autoridade Policial para fins de destruição da droga conforme 

aventado no presente, guardando-se as amostras necessárias.

Oficie-se a POLITEC requisitando laudo definitivo.

Oportunamente, conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 244609 Nr: 100-90.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 Autos n° 100-90.2019.811.0006 – Cód. 244609

Vistos.

Ante a certidão de fls. 310, determino que se intime o denunciado Pedro 

Cristiano Neto para constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias. 

Caso não possua condições, deverá ser certificado nos autos nos moldes 

da CNGC.

 Saliento que, possuindo o réu condições financeiras para contratar 

advogado particular, decorrido o prazo sem manifestação, será nomeado 

advogado dativo para que possa assisti-lo em seus interesses.

Não havendo o réu condições financeiras e devidamente certificado nos 

autos, nomeio o d. Defensor Público atuante nessa Vara para que possa 

assisti-lo em seus interesses.

Cumpra-se com urgência, vez que trata-se de réu preso.

Diligências necessárias.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258979 Nr: 35-61.2020.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO BARONCIELO, TIAGO SILVA 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:OAB/PR 60.332

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para oferecer resposta a 

acusação em desfavor do denunciado LUIZ FERNANDO BARONCIELO no 
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prazo legal .

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206185 Nr: 7396-71.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOPOLDO LUCAS DA FONSECA, FABIO 

LUCIO MELO TOSTA, ELIEL SOBRINHO RIBEIRO, PATRICIA DA SILVA 

ALMEIDA, ELIZANDRO SANTANA SILVA, MATHEUS MACIEL DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT", Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818, EDILAINE APARECIDA SOARES NEVES - 

OAB:15818, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10.052/A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEOPOLDO LUCAS DA FONSECA, Rg: 

26556200, Filiação: Edevania Dalva da Fonseca e Junior Leopoldo Cebalho 

Rondon, data de nascimento: 26/11/1993, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), encanador, Telefone 65 99954-2288. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Sentença proferida às fls483/493.

Sentença: ISSO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação 

penal para ABOSLVER os réus MATHEUS MACIEL DE JESUS, ELIEL 

SOBRINHO RIBEIRO e ELIZANDRO SANTANA SILVA, de todas as 

imputações que lhe foram formuladas nestes autos, nos termos do art. 

386, VII, do Código de Processo Penal; ABSOLVER os réus FÁBIO LÚCIO 

MELO TOSTA, PATRÍCIA DA SILVA ALMEIDA, LEOPOLDO LUCAS DA 

FONSECA, das penas do art. 35, da Lei 11.343/06; bem como CONDENAR 

os réus LEOPOLDO LUCAS DA FONSECA, pelo crime previsto no art. 33, 

da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 744 (setecentos 

e quarenta e quatro) dias multa, fixados estes na proporção de 1/30 do 

salário mínimo vigente há época dos fatos, em regime inicial FECHADO; 

CONDENAR a ré PATRÍCIA DA SILVA ALMEIDA, pela prática do crime 

previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias-multa, fixados 

unitariamente à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à 

época do fato, em regime inicial ABERTO, substituída a pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos conforme mencionado no item anterior; 

bem como CONDENAR o réu FÁBIO LÚCIO MELO TOSTA, pelo crime 

previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão e 648 (seiscentos e quarenta e oito) dias 

multa, fixados estes na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente há 

época dos fatos, em regime inicial FECHADO.Tendo os réu permanecido 

soltos durante toda a instrução processual, concedo-lhes o direito de 

recorrer em liberdade.Após o trânsito em julgado, determino, a suspensão 

dos direitos políticos dos condenados, enquanto durar os efeitos da 

condenação, que significa o cumprimento integral, inclusive de eventuais 

penas acessórias da condenação, que não se confunde com a perda dos 

direitos políticos (CF, art. 15, inc. III).Em relação aos bens móveis 

apreendidos, se não postulados pelos proprietários a devida restituição, 

no prazo de 90 (noventa) dias, após a devida intimação dos mesmos, 

determino a venda dos mesmos por leilão judicial, no qual, será apenas 

mantido os valores adquiridos com os mesmos, para eventual entrega aos 

seus donos, ou perdimento em favor do Estado de Mato Grosso.O dinheiro 

eventualmente apreendido será perdido em favor da União, valor que, será 

revertido oportunamente ao FUNAD ou ao órgão que couber na existência 

de convênios, nos termos do que dispõe o art. 63, §1º, da Lei 11.343/06, 

com a recente alteração pela Lei 13.840/2019.Oficie-se ao Cartório 

Eleitoral respectivo, comunicando sobre a suspensão ventilada.Condeno 

os réus no pagamento das custas e despesas processuais. Expeça-se 

guia provisória de execução penal em favor de Raphael Severino de 

Oliveira, a qual deverá ser convertida em definitiva tão logo se consolide a 

res iudicata, nos termos da Seção 29, do Capítulo 7, da CNGC/MT. Por 

ocasião da intimação dos réus acerca desta sentença, deverão ser 

indagados se desejam recorrer. Sendo afirmativa a resposta, lavre-se o 

respectivo termo.Em relação as drogas apreendidas, determino a sua 

incineração, guardando-se eventual porção para contraprova, nos termos 

do art. 50 e 50-A, da lei 11.343/06.Com o trânsito em julgado, determino a 

destruição total das drogas e eventuais mostras guardadas para 

contraprova, conforme art. 72 da Lei 11.343/06.Oficie-se ao órgão 

competente da Polícia Civil, com determinação para incineração do produto 

apreendido, preservando-se porção suficiente a eventual contraprova 

postulada pelas partes, devendo ser encaminhado laudo circunstanciado 

a este juízo.Comunique-se ainda às Delegacias da Polícia Judiciária Civil 

desta cidade, aos Institutos Estadual e Nacional de Identificação, à Polinter 

e ao Cartório Distribuidor desta Comarca, oficiando-se para inserção dos 

dados referentes a presente sentença.Transitada em julgado, lance-se o 

nome dos réus no rol dos culpados.Oportunamente, arquivem-se os autos, 

procedendo-se as baixas e anotações devidas.Ciência ao Ministério 

Público.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires, 

digitei.

Cáceres, 29 de janeiro de 2020

Francisco Edson Fanaia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 211810 Nr: 758-85.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DOS SANTOS MELO, MARCOS 

VINICIUS CABRAL DE SOUZA, PAULO HENRIQUE PROENÇA DE BARROS, 

FELIPE FAGUNDES KLITZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:"MT", RUBENS MARC SOARES DA SILVA - 

OAB:19804/MT

 Vistos.

 Considerando que o Nobre Defensor Público titular desta vara 

encontra-se em substituição legal perante a 1ª Vara Criminal participando 

do Tribunal do Júri nesta data de 30/01/2020, redesigno o ato para o dia 12 

de maio de 2020, às 13h30min.

 O acusado Paulo Henrique Proença de Barros saiu intimado da audiência.

 Intime-se o acusado Marcos Vinicius Cabral de Souza no endereço 

constante na certidão em anexo.

 Quanto ao acusado Felipe Fagundes Klitzke, oficie-se o juízo de Rolim de 

Moura/RO acerca da presente decisão para fins de nova intimação do 

acusado.

 Quanto ao acusado Robson dos Santos Melo proceda o Sr. Gestor 

diligências junto aos órgãos conveniados ao E. TJMT, acerca do atual 

endereço do réu. Após, logrando êxito em encontrar endereço diverso 

dos autos intime-se, em negativo volte-me os autos conclusos.

Solicite-se informações acerca do cumprimento da Carta Precatória 

expedida às fls. 212 para inquirição da testemunha Valério Zanata e ainda 

solicite-se a devolução desta devidamente cumprida com urgência.

 Requisitem-se e intimem-se as testemunhas.

 Ciência ao Ministério Público e a ilustre Defesa.

 Diligências necessárias.

Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209733 Nr: 9848-54.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONNE EDER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JONNE EDER DA SILVA, Filiação: Dirce 

Campos da Silva e Ambrosio Marques de Arruda, data de nascimento: 

27/07/1985, brasileiro(a), natural de Caceres-MT, solteiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 
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responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho:  Processo n°  9848-54 .2016.811.0006 –  Cód . 

209733Vistos.Preliminarmente, analisando a peça acusatória, verifico que 

a mesma preenche os requisitos do art. 41, CPP, bem como demonstra 

estar presentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, 

razão pela qual RECEBO a denúncia oferecida em desfavor de JONNE 

EDER DA SILVA, inserida em fls. 34/36.Outrossim, considerando que o réu 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, determino que cite-se o 

acusado, por edital com prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer defesa 

prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.Oportunamente, caso o 

acusado se apresente em Juízo, o mesmo faz jus ao Sursis processual, 

visto que o crime imputado a este não ultrapassa pena mínima de um ano, 

conforme dispõe o art. 89 da Lei 9.099/95, bem como ante o fato deste 

não portar antecedentes criminais, e assim, será designada audiência 

para oferta de suspensão condicional do processo.Conste no edital as 

advertências legais.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hudilson Ledesma dos 

Santos, digitei.

Cáceres, 30 de janeiro de 2020

Francisco Edson Fanaia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230548 Nr: 1543-13.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO OLIVEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVANDRO OLIVEIRA DA COSTA, Rg: 

2173698-7, Filiação: Sandra Maria de Oliveira e José Marcio da Costa, data 

de nascimento: 03/02/1997, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), Telefone 65/9948-7949. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.Analisando a peça acusatória, verifico que a mesma 

preenche os requisitos do art. 41, CPP, bem como demonstra estar 

presentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, razão 

pela qual, recebo a denúncia em todos os seus termos.Uma vez que o 

acusado EVANDRO OLIVEIRA DA COSTA encontra-se atualmente em 

lugar incerto e não sabido cite-o por edital com prazo de 15 (quinze) dias, 

para apresentar resposta escrita à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

cientificando-lhe sobre a advertência do parágrafo segundo do art. 396-A, 

396 e 396-A do Código Processual Penal.Conste no edital as advertências 

legais. Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas 

de movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente 

renumeração do feito.Determino a expedição da certidão criminal 

circunstanciada do denunciado. Comunique-se o recebimento da denúncia 

aos órgãos de praxe (cartório distribuidor, instituto de identificação 

criminal do estado, infoseg (banco de dados de antecedentes criminais), 

bem como ao correspondente no âmbito federal e à delegacia de polícia, 

de onde proveio o procedimento inquisitorial respectivo), certificando-se 

as comunicações nos autos.Ciência ao ministério público.Diligências 

necessárias.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hudilson Ledesma dos 

Santos, digitei.

Cáceres, 30 de janeiro de 2020

Francisco Edson Fanaia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 245080 Nr: 503-59.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO, BRUNO DE 

PAULA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA SILVA CARVALHO 

- OAB:10.627-MT, ELIANA DA SILVA CARVALHO - 

OAB:OAB/MT10.627

 Autos n° 503-59.2019.811.0006 – Cód. 245080

Vistos.

 Com o fim de melhor averiguar as alegações da defesa, entendo 

pertinente a juntada do vídeo mencionado por esta.

Deste modo, intime-se a defesa dos réus para que no prazo de 05 (cinco) 

dias acoste aos autos o vídeo mencionado na defesa inicial.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 238122 Nr: 6704-04.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIO CASTRO, NILTON DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:OAB/MT 18.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS 

CARVALHO FARIA - OAB:OAB/MT 18.744

 Outrossim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

previstas no art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12/05/2020, às 14h45min, oportunidade em que será tomada a 

declaração do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, 

acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, 

interrogatório do réu, tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida 

pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do CPP. 

Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.Intime-se o acusado para comparecer à 

audiência designada acompanhado do seu patrono.Com relação ao réu 

Luiz Mario Castro:O acusado Luiz Mario Castro foi citado por edital e não 

se manifestou, nem constituiu advogado, sendo que todos os meios 

possíveis para averiguar seus endereços foram tentados por este 

Gabinete.Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, com 

redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.96, DECLARO SUSPENSO o 

processo e também suspenso o curso do prazo prescricional.Em atenção 

a Súmula 415, do STJ, bem como ao Provimento nº 49/2014 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, determino ao Sr. 

gestor que agende junto ao sistema Apolo, o prazo da prescrição punitiva, 

devendo ser elaborado cálculo de prescricional, bem como proceda o Sr. 

Gestor as anotações junto ao Sistema Apolo, e faça os autos conclusos 

em caso do decurso do mesmo, ou em sendo encontrado o réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 192490 Nr: 9865-27.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILTON APARECIDO MIRANDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT"

 Vistos.
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Ante o teor da certidão de fls. 171, informando que o recurso foi 

interposto no prazo legal, recebo a apelação de fls. 168/169.

Vista ao apelante para suas razões, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena 

de subida sem elas e, oferecidas ou certificado o decurso do prazo, ao 

apelado para também arrazoar em igual prazo.

Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 244519 Nr: 10921-90.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL LUCIO DA SILVA, GABRIEL LUCAS 

RIBEIRO, IVALDEIR FREITAS DA SILVA, WELLINGTON DE JESUS 

MESSIAS, WANDERSON QUINTINO RODRIGUES, FAGNER VITORAZZI, 

EVERTON CANDIDO GOMES DA SILVA, EDUARDO VIEIRA DOS REIS, 

WEVERTON COUTO DA SILVA, LUIZ FERNANDO DE PAULA CARDOSO, 

ANTONIO DA SILVA TOMICHA, DEVYD RODRIGUES FRANCO CONZZATTI, 

JERSON COSTA SANTOS, DIJALMA RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL F. GARCIA NETO - 

OAB:11443/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:"MT", EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 7.485, 

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT, Henrique 

Pestana de Souza - OAB:21.170, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297

 Assim, reconheço de forma incidental a inconstitucionalidade da 

Resolução nº 11/2017/TP, e rejeito a exceção de incompetência interposta 

pelo Ministério Público nos presentes autos, determinando que o presente 

feito continue a tramitar junto a este Juízo.Ao Ministério Público para 

apresentação de alegações finais, já que transcorreu o prazo para 

requerimento de diligências suplementares (fls. 545-v).Após, intimem-se 

os réus para também apresentarem suas alegações finais em forma de 

memoriais, observando-se o encaminhamento a seguinte ordem, apenas 

com o intuito de melhor organização: Noel Lucio da Silva, Gabriel Lucas 

Ribeiro, Wellington de Jesus Messias, Ivaldeir Freitas da Silva, Wanderson 

Quintino Rodrigues, Fagner Vitorazzi, Everton Candido Gomes da Silva, 

Jerson Costa Santos, Jose Antonio dos Santos Junior, Antonio da Silva 

Tomicha, Luiz Fernando de Paula Cardoso, Eduardo Vieira dos Reis, 

Dijalma Rodrigues dos Santos Junior, Wander Mauricio dos Santos, 

Weverton Couto da Silva e Devyd Rodrigues Franco Conzzatti.Intimem-se 

os defensores dos réus.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253501 Nr: 6548-79.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA OLIVEIRA DE SALES, DOCARMO 

SANTANA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ÉRIKA SOARES NEVES 

- OAB:24690/O, EDILAINE APARECIDA SOARES NEVES - OAB:15818, 

MARCIO DA SILVA ALMEIDA - OAB:16358

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar o advogado dos denunciados, para 

apresentar ALEGAÇÕES FINAIS em favor da denunciada LUANA 

OLIVEIRA DE SALES no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 250730 Nr: 4554-16.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO GALINA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que decorreu o prazo para que o denunciado Celso Galina 

Junior constituísse novo advogado, com fulcro no primado constitucional 

dos incisos LV do artigo 5º da Constituição Federal de 88 e corolários 

normativos infraconstitucionais, para salvaguardar a defesa dos 

necessitados e os princípios constitucionais de acesso, distribuição da 

Justiça e celeridade na prestação jurisdicional, nomeio o ilustre advogado 

o Nobre Dr. Thiago Maurício Rodrigues Pereira, OAB/MT 27311/0, para 

atuar na defesa do réu, a qual desempenhará tal múnus público segundo a 

fé do seu grau acadêmico e por força da disposição estanque no artigo 22 

e seguintes do Estatuto e Código de Ética da honrada OAB.

Por força e na forma do provimento 09/2007/CGJ/MT, pelo serviço a ser 

desempenhado pelo advogado dativo em testilha, e levando em 

consideração o momento processual em questão ARBITRO, a título de 

honorários advocatícios, em 5 URH, nos termos da Tabela XIX (Advocacia 

Perante o Tribunal) da OAB/MT, a ser pago pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se o advogado nomeado para apresentar defesa prévia em favor 

do réu.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 90508 Nr: 5728-12.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCY ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT, LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Assim rejeito as preliminares suscitadas pela defesa em fls. 936/942, 

determinando a continuidade do feito.Não estando presentes as hipóteses 

de absolvição sumária previstas no art. 397, do CPP (causas excludentes 

da ilicitude, causa excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui 

crime e causas de extinção da punibilidade), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13/05/2020, às 13h30min, oportunidade 

em que será tomada a declaração do ofendido, a inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa, bem como eventuais 

esclarecimentos de peritos, acareações, reconhecimento de pessoas e 

coisas e ao final, interrogatório dos réus, tudo de acordo com a nova 

sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu 

artigo 400 do CPP. Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, 

bem como mandados e ofícios pertinentes.Intime-se a acusada para 

comparecer à audiência designada acompanhada de seu 

advogado.Notifique-se o Ministério Público.Intime-se a defesa.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-seÀs providências.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256778 Nr: 8845-59.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE COSTA SILVA, ERECE 

ERLEN BATISTA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar defesa 

prévia dos deununciados acima citados no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1000115-11.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CAJU CARDOSO OAB - MT24575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000115-11.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: JOSE FERREIRA LIMA REQUERIDO: BOM FUTURO 

AGRICOLA LTDA Vistos etc. Faculto ao autor a emenda da inicial para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos declaração de imposto de 

renda, com intuito de comprovar impossibilidade de pagamento de custas. 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 31 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001218-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. N. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONES LIBER CARDOSO OAB - MT20082/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001218-24.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): ACACIA DAMIANA SOUSA DA SILVA REU: SILVIO NARUHI 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Alimentos Gravídicos com Pedido Liminar 

de Fixação de Alimentos Provisórios ajuizado por ACACIA DAMIANA 

SOUZA DA SILVA em desfavor de SILVIO NARUHI, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Os procuradores da parte autora renunciaram os 

poderes a eles outorgados (Ids 20071466 e 21435782). Foi determinada a 

intimação da parte autora, via oficial de justiça e também por edital, para 

constituiu novo procurador (ID. 21921069). A certidão do Oficial de Justiça 

informa que a parte autora foi devidamente intimada da decisão para 

constituir novo procurador (ID. 22489426). Com vistas dos autos o 

Ministério Público pugnou pela extinção do processo (ID. 26637573). É o 

necessário relato. Fundamento. DECIDO. No caso dos autos, os 

procuradores da parte autora renunciaram os poderes a eles outorgados 

(Ids 20071466 e 21435782), assim, foi determinado à intimação da parte 

autora, tanto via oficial de justiça, como via edital, para constituiu novo 

procurador (ID. 21921069). A certidão do Oficial de Justiça (ID. 22489426) 

informa que a parte autora foi devidamente intimada da decisão para 

constituir novo procurador, todavia, consoante certidão de ID. 26381170 

manteve-se inerte. Pois bem, com relação ao autor, o defeito de 

representação, segundo dispõe a lei, gera a nulidade do processo. 

Acrescenta-se que, como se trata de pressuposto de desenvolvimento 

válido da relação processual, deve ser extinto. A inexistência de 

capacidade processual e a irregularidade da representação impedem o 

normal desenvolvimento da relação. Configuram pressupostos 

processuais, cuja ausência pode ser reconhecida de ofício (art. 485, IV, § 

3º, CPC/2015). No mesmo sentido Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

Andrade Nery ensinam: A capacidade das partes e a regularidade de sua 

representação judicial são pressupostos processuais de validade. A falta 

desses pressupostos acarreta a extinção do processo sem julgamento de 

mérito (CPC 267 IV). (Código de processo civil comentado: e legislação 

extravagante. 5. ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, 

p.389). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. RENÚNCIA AO MANDATO OUTORGADO. INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE PARA CONSTITUIR NOVO PROCURADOR. INÉRCIA. 

NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS (ART. 13, I, CPC) 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE QUE 

ACARRETA A EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO (ART. 267, 

IV, DO CPC). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO CASO EM CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ/SC, Apelação Cível n. 

2013.079371-0, de Jaraguá do Sul, J. 20-02-2014). No caso dos autos, 

consoante já retratado, o autor foi intimado via oficial de justiça para 

constituir novo procurador. Todavia, deixou o prazo escoar sem qualquer 

pronunciamento (ID. 26381170). Destarte, em razão da parte não ter 

sanado o vício da representação processual, capacidade postulatória, 

dentro do prazo fixado para tanto, a extinção do processo é medida que 

se impõe. Registre-se que tal questão pode ser cognoscível de ofício pelo 

magistrado, em qualquer tempo e grau de jurisdição, segundo disciplinado 

expressamente no § 3º do mesmo preceptivo legal. A propósito: O efeito 

translativo do recurso transfere ao tribunal o exame e o reexame das 

matérias de ordem pública, independentemente de haverem sido alegadas 

pelas partes. Isto porque não se trata de efeito devolutivo. A norma 

comentada é manifestação do efeito translativo do recurso, quanto ao 

exame dessas questões em outro grau de jurisdição. Para que o tribunal 

possa aplicar o efeito translativo e examinar, pela primeira vez, as 

matérias de ordem pública não suscitadas e/ou não examinadas no 

primeiro grau, é preciso que o recurso seja conhecido e, no caso de 

recurso excepcional (RE, RESp, RR) que seja conhecido e provido 

(cassada a decisão recorrida). O efeito translativo compõe o juízo de 

mérito do recurso e não o juízo de admissibilidade. Por isso é necessário 

que o tribunal conheça do recurso e, ao julgá-lo no mérito, possa examinar 

de ofício as matérias de ordem pública (Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante, 13ª ed., rev. E atual., São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2013, p. 611). Ante o exposto, verificada ausência 

de pressuposto válido e regular do processo, JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução de mérito, forte no art. 485, inciso IV, § 3º, do CPC/2015. Sem 

custas em face a gratuidade. Após as formalidades legais arquive-se. Às 

providências. Diamantino/MT, 20 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002349-97.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA OAB - MT11861-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

grupo monaco - honda motos (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1002349-97.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: FELIPE GOMES MACHADO EXECUTADO: GRUPO MONACO - 

HONDA MOTOS Vistos etc. Faculto ao autor a emenda da inicial para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos declaração de imposto de 

renda, com intuito de comprovar impossibilidade de pagamento de custas. 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 31 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000141-14.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR APARECIDO MAZETE JUSTINIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

Vistos etc. Defiro parcialmente o despacho de id. 22909579. Proceda a 

inclusão do nome da parte devedora no Cadastro de Inadimplentes, nos 

termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 31 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001557-80.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO TEODORO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE OAB - MT16328 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (REU)

STARKCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E INTERMEDIACAO DE 

NEGOCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

VALERIA CRUZ OAB - SP138268 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001557-80.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): SUPERMERCADO TEODORO LTDA - EPP REU: STARKCARD 

ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 

LTDA, JBS S/A Vistos etc. Intime-se a parte autora para informar aos 

autos conta para depósito de valores. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Diamantino, 31 de janeiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000192-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON LOURENCO DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000192-25.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: EMERSON 

LOURENCO DE SOUSA Vistos etc. Defiro parcialmente o pedido de id. 

22825958. Proceda a inclusão do nome da parte devedora no Cadastro de 

Inadimplentes, nos termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 31 

de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000293-91.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER LUIS DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000293-91.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: EDER LUIS DE 

CARVALHO Vistos etc. Diante da manifestação de id. 22925603, 

cumpra-se integralmente o despacho de id. 19280067. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 31 

de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001751-17.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER TRABACHIN JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0020758A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001751-17.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: WALTER 

TRABACHIN JUNIOR Vistos etc. Intimem-se as partes para mencionar se 

desejam a análise da exceção de pré-executividade, tendo em vista que a 

parte exequente pugnou pela perda do objeto em relação a mesma e o 

patrono da parte executada pugnou por sua análise. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 31 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000036-37.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DEGNER JUNIOR PEREZ ROSALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT13840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELIN JOANA SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000036-37.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: DEGNER JUNIOR PEREZ ROSALES REQUERIDO: EVELIN 

JOANA SOARES DA SILVA Vistos, etc. Defiro a cota ministerial de id. 

22902817. Expeça-se novo termo, compreendendo a devida guarda 

definitiva. Às providências. Diamantino, 31 de janeiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001284-38.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARIANA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cartorio de Registro Civil das Pessoas Naturais de Alto Paraguai 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001284-38.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: MARIA MARIANA DE CARVALHO REQUERIDO: CARTORIO 

DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE ALTO PARAGUAI 

Vistos, etc. Defiro a cota ministerial de id. 22902796. Expeça-se ofício 

para o 2ª Serviço Notarial e Registral de Alto Paraguai-MT requisitando 

cópia integral do processo de habilitação do casamento de “José 

Arribamar da Costa”, celebrado em 04/06/1966. Expeça-se ofício para o 

Cartório de 2º Ofício “Darcy Capistrano de Oliveira” de Diamantino-MT, 

para que informe se há notícia de outro registro civil em nome de “José de 

Arribamar” ou “José Ribamar da Costa” ou “José Arribamar da Costa”. Em 

caso positivo, encaminhem-se cópias. Diamantino, 31 de janeiro de 2020. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001443-78.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DURCINETE BARROS VANNI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001443-78.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): DURCINETE BARROS VANNI REU: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO 

Vistos etc. Diante do desejo da parte autora em conciliar, remeta-se o 

presente feito ao CEJUSC, para que, redesigne audiência de 

conciliação/mediação de acordo com a pauta do conciliador. Às 

providências. Diamantino, 31 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001564-72.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CAMPOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001564-72.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: CONSTRUTORA 

CAMPOS LTDA - ME Vistos, etc. Aguarde-se o julgamento do Agravo de 

Instrumento. Após, voltem os autos conclusos. Às providências. 

Diamantino, 31 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000391-76.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO J P LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STARKCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E INTERMEDIACAO DE 

NEGOCIOS LTDA (REU)

JBS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE DOS SANTOS VELOSO OAB - SP311862 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

VALERIA CRUZ OAB - SP138268 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000391-76.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): AUTO POSTO J P LTDA - ME REU: STARKCARD 

ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 

LTDA, JBS S/A Vistos etc. Expeça-se alvará de levantamento dos valores 

depositados na conta indicada no id. 24727775. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 31 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87074 Nr: 2766-14.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Martini de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalgomar Importação e Exportação de 

Produtos Agropecuários L, Ervi Dalla Libera, João Gobbo Filho, Edmir José 

Sia, Raimundo Torres de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Manoel Gomes Junior - 

OAB:123351/SP, MARIANA DE CASTRO SQUINCA POLIZELLI - 

OAB:279626, Ricardo Alves de Oliveira - OAB:170522/SP, Rony 

Carlos Esposto Polizello - OAB:257744/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIANE MARTINI DE MELO, Cpf: 

45424730078, Rg: 101.352.947-2, casado(a), comerciante. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar andamento ao feito, suprindo a falta que impede seu 

prosseguimento, sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, 

do NCPC).

Despacho/Decisão: Vistos etc.Intime-se a parte Exequente pessoalmente 

por mandado, bem como por edital com prazo de 15 (quinze), para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, suprindo a falta que 

impede seu prosseguimento, sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, 

§ 1º e § 2º, do NCPC).Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elieth Ferreira da Silva, 

digitei.

Diamantino, 29 de janeiro de 2020

Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100910 Nr: 1877-55.2015.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Giovani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA

Localidade: NOVO DIAMANTINO - DIAMANTINO - MT

Finalidade da Diligência: Intimação

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28739 Nr: 18-19.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes Teixeira, Solano Quintino 

Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BANCO DO BRASIL S.A, CNPJ: 

00000000435830. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para dar andamento ao feito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, 

§ 1º e § 2º, do NCPC).

Despacho/Decisão: Vistos etc.Considerando-se a inércia do advogado em 

dar andamento ao feito, consoante certidão de fl. 520, intime-se a parte 

autora, pessoalmente, por mandado, bem como por edital, pelo prazo de 

15 (quinze) dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do 

NCPC).Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elieth Ferreira da Silva, 

digitei.

Diamantino, 29 de janeiro de 2020
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Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33725 Nr: 580-91.2007.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wadson Ribeiro Rangel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Everton Vanni Catunda - OAB:7372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Regina Souza Ramos 

- OAB:Procuradora

 Ante exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução.Via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, forte no 

art. 487, I, do CPC/2015.CONDENO a parte embargante ao pagamento das 

de honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da 

causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC, 

contudo, condenação suspensa por força do artigo 98, § 3°, do 

CPC/2015.Translade-se cópia dessa decisão ao feito executivo.Após as 

formalidades legais, arquivem-se os autos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103026 Nr: 2977-45.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Rodrigo Monteiro de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a anulação da sentença, intime-se a parte demandada para, 

querendo, contestar, no prazo legal.

Existindo preliminares venham-me os autos conclusos, caso contrário 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 25275 Nr: 2857-85.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Ouro Verde - SICREDI 

OURO VERDE,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wigno Machado Parreira, Itacy Alves Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlinhos Batista Teles - 

OAB:6656, Sérvio Túlio Miguéis Jacob - OAB:6204/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

legal.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 25190 Nr: 2825-80.2004.811.0005

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Ouro Verde - SICREDI 

OURO VERDE,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wigno Machado Parreira, Itacy Alves Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT, Sandra Elise H. B. Alves - OAB:4679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlinhos Batista Teles - 

OAB:6656, Jesuíno Sansão Corrêa da Costa - OAB:4.197, José 

Moreno Sanches Junior - OAB:4759

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, na 

forma do art. 485, IV, do NCPC.Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o 

valor da causa, devidamente atualizado, na forma do art. 85, § 2°, do 

NCPC.Determino o prosseguimento da execução.Intime-se a parte 

exequente para no prazo de 15 dias dar prosseguimento no 

feito.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 25278 Nr: 2861-25.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Ouro Verde - SICREDI 

OURO VERDE,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wigno Machado Parreira, Itacy Alves Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlinhos Batista Teles - 

OAB:6656, Jesuíno Sansão Corrêa da Costa - OAB:4.197

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32624 Nr: 940-26.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loreno Luiz Cocco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para recolher à custas do Selo de Autenticidade para 

encaminhamento do Termo de Penhora, para averbação, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7379 Nr: 713-17.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Luiz Sidney Bettio, Espólio de Vilce Bezerra 

de Souza Bettio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Sacotem Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clélia Pacheco Medeiros 

Fogolin - OAB:81.652/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudenir Pigão Michéias 

Alves - OAB:97.311-SP

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

Penápolis/SP, com a finalidade de REGISTRO DA PENHORA, AVALIAÇÃO 

E LEILÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41635 Nr: 2442-29.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Audo Junior Oliveira de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson 
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José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): AUDO JUNIOR OLIVEIRA DE MATOS

Localidade: BAIRRO NOVO DIAMANTINO - DIAMANTINO/MT

Finalidade da Diligência: PENHORA DE 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1519 Nr: 205-81.1993.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Konrad Stuz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Credora do desarquivamento dos autos e para,requerer o que de 

direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9547 Nr: 43-42.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Miguel 

Viana Reginato - OAB:11662/MT

 Intimo o Credor a manifestar acerca da devolução da Carta Precatória de 

fls. 339/351, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84257 Nr: 3421-20.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jamil Adão dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elmira Rosbch de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 INTIMAÇÃO do Embargado/Executado para manifestar acerca dos 

Embargos de Declaração de fls. 355/357 no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11752 Nr: 1722-77.2000.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Financeira S/A - Crédito Finaciamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Carmo de Oliveira

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dulcimary Laura de Oliveira - 

OAB:11738

 Intimo o Credor para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89143 Nr: 1489-26.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nereo Granzotto, Genezio Gomes dos Santos, 

Norton Marcos Granzotto, Neri Terezinha Granzotto Santos, Izolde Neusa 

Granzotto

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para manifestar acerca da devolução da Carta Precatória 

de fls. 169/176, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93200 Nr: 1401-51.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Costa Sementes e Máquinas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI IVANI ALBERTI - 

OAB:4061, Rannier F. Camilo - OAB:130.709/mG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Intimo o Credor para manifestar quanto a devolução da Carta Precatória 

de fls. 134/183, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4968 Nr: 181-87.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederceu Selvino Schaedler, Anadir Lucia 

Facco Schaedler, Ercilio Vili Schaedler, Dimas Gardin Rubert

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT

 Intimo o Credor para manifestar acerca da impugnação de fls. 353/375, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98193 Nr: 692-79.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venilson Rosa de Souza e Cia Ltda - ME, 

Venilson Rosa de Souza

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Graziela Ventura 

Furlan - OAB:186.637, Leandro Parma Timidati - OAB:21318, Mauro 

Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 Intimo o Credor para manifestar acerca da petição de fls. 207, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118903 Nr: 2815-79.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Acceturi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O, José Michel Nicolau Mussi - OAB:OAB/SP 96.230, Lina 

Andrea Santa Rosa Mussi - OAB:OAB/SP 206.038, Tito Marcos 

Martini - OAB:86561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Goes - 

OAB:111272, Mário Augusto de Carvalho Rodrigues - OAB:337770

 Intimo o Credor para manifestar acerca da devolução da Carta Precatória 
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de fls. 142/150, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9650 Nr: 136-05.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Diesel Ltda, Marli Isabel Castoldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Luiz Copetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Clonilse Izabel Bonatto - OAB:15380, Eduardo 

Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson José Gasparelo - 

OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para manifestar acerca do Ofício juntado às fls. 147/149 e 

151/152, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 597 Nr: 416-49.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Vançan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 INTIMAÇÃO das partes para ciência da decisão encaminhada através do 

Malote digital, CR 8162020315261, oriunda da Vara Cível, Farm. e Anexos, 

Inj E Juv.e Reg. Pub e Anexos- Mandaguaçu Tribunal Do Paraná, referente 

autos de Carta Precatória 0001886-53.2018.8.16.0108 , a seguir 

transcrita:

DECISÃO: "1.relarório dos autos no evento 81. Manifestação do Sr. Perito, 

informando que o leilão realizado para alienação do imóvel, 1ª e 2ª praças, 

restaram negativos (evento 95). Manifestação do exequente, requerendo 

atualização da avaliação e nova designação de leilão judicial (evento106). 

2. Primeiramente, antes de ser realizada nova hasta pública, intime-se o 

Leiloeiro para dar cumprimento ao disposto no artigo 16 e seguintes da 

Portaria nº 03/2017 deste Juízo ( realização de venda direta do imóvel, 

observando as disposições da Portaria). 3. Determino a SUSPENSÃO da 

precatória pelo prazo indicado na Portaria (seis meses), para que o Sr. 

Leiloeiro promova a tentativa de venda direta do bem. 4. Comunique-se ao 

Juízo Deprecante acerca da presente decisão. Intime-se. Diligências 

necessárias"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85517 Nr: 916-22.2012.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Luiz Sella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Desbessel, Maria de Lourdes Ferreira dos 

Santos Desbessel, Irio Desbessel, Edilene Artuso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Rodrigo 

Vieira Komochena - OAB:11.011/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte Requerente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do Requerido: ENIO DESBESSEL E OUTROS

Localidade: GLEBA ADAMANTINA, ZONA RURAL, DIAMANTINO/MT

Finalidade da Diligência: CONSTATAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139567 Nr: 3422-24.2019.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamentoDO COMPLEMENTO 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça ROBERTO W. VIEIRA, a Guia de 

Recolhimento deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em 

serviços - > guias - > Diligência - > Emissão de guia de diligência), 

conforme Provimento 07/2017 - CGJ, no valor de R$ 1.450,00 (hum mil 

quatrocentos e cinquenta reais), conforme requerido às fls. 51.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135378 Nr: 1411-22.2019.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Miguel Gonzatti, Tanara Gonzatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núleo 

Primavera do Leste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 INTIMAÇÃO da parte Embargada da sentença de fls. 32, a seguir 

transcrita: "Vistos etc.Trata-se de Ação de Embargos de Terceiro ajuizado 

por TIAGO MIGUEL GONZATTI e TANARA GONZATTI e face do BANCO 

DO BRASIL S/A, todos devidamente qualificados nos autos. Relata a 

embargante que os veículos penhoras no feito principal, pertence ao 

embargante e não ao executado, requerendo este a baixa de eventuais 

restrições. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário Relato. 

Fundamento e DECIDO. O feito deve ser extinto em virtude da 

superveniência de falta de interesse processual, visto que o feito 

executivo em apenso tombado sob nº 496-13.1995.811.0005 – Código 

6179, foi extinto face ao pagamento espontâneo do débito, bem como a 

baixa dos bens penhorados. Com efeito, é conhecida a lição de CELSO 

AGRÍCOLA BARBI “a respeito do momento em que devem estar presentes 

as condições da ação, ou, mais especificamente, o interesse de agir, 

quando destaca que o interesse de agir deve existir no momento em que a 

sentença for proferida. Portanto, se ele existir no início da causa, mas 

desaparecer naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de 

interesse de agir. E se o interesse não existir, inicialmente, mas surgir 

durante o processo, de modo a permanecer, não pode ela rejeitar a ação 

alegando aquela falta.” ("Comentários ao Código de Processo Civil", Vol. I, 

T. 1/62, Ed. Forense, 1ª ed., 1975). Ante o exposto, JULGO extinto o 

processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI do Código de 

Processo Civil/2015. Sem custas em face a gratuidade. Após as 

formalidades legais, arquive-se. Às providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6179 Nr: 496-13.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ney Vanni Barros Filho, TEREZINHA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 INTIMAÇÃO da parte Embargada da sentença de extinção de fls. 188, a 

seguir transcrita: " Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título 

extrajudicial ajuizada pelo ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS em face de NEY VANNI BARROS FILHO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de fl. 182 a parte 

exequente requer a extinção da ação ante o seu pagamento, e as fls. 183 

a parte executada informa o pagamento espontâneo do débito, pugnando 

pela extinção do feito. É o necessário relato. DECIDO. Da análise dos 

autos, verifico, a parte exequente requer a extinção da ação ante o seu 
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pagamento, e a parte executada informa que efetuou o pagamento do 

débito ora exequendo, via de consequência, a extinção e arquivamento do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, e o faço com força no art. 924, inciso II, do Novo Código Processo 

Civil. Proceda-se com a baixa dda penhora existentes nos autos. 

Eventuais Custas pela parte exequente. Observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139350 Nr: 3300-11.2019.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Altrão, Maria Aparecida de Souza 

Oliveira Altrão, José Carlos Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para manifestar acerca da Certidão de fls. 52, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109896 Nr: 2525-98.2016.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Laert Sia, Mauricelia Lemos Ferreira Sia, Edmir 

José Sia, José Roberto Sia, Maria Jose Girardi Sia, Rosi Eulálio de Brito Sia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, Paulo 

Cesar Favaro Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE 

CARVALHO - OAB:24366, Gastão Batista Tambara - OAB:12.529-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:11.295

 Intimo o Credor para manifestar acerca da complementação do Laudo 

Pericial de fls. 1103/1114, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101875 Nr: 2403-22.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Desconto S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Lorin, Lorenice Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Allvaro C. N. Ribeiro - 

OAB:15.445, Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho de Santana 

- OAB:7066/MT

 INTIMAÇÃO dos Devedores da decisão de 136, a seguir transcrita: 

"Vistos etc. DEFIRO tão somente a busca de bens junto ao Sistema 

RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de 

penhora, devendo o(s) executado(s) ser(em) intimado(s) para que 

manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal.Se frutífera a busca, fica 

desde já determinada a avaliação do bem penhorado, intimando-se o(s) 

executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC)Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos 

para deliberações e procedimentos. Não havendo impugnação, intime-se o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira adjudicar ou 

alienar eventuais veículos penhorados. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às Providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100263 Nr: 1576-11.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76.458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIZAEL DE SOUZA - 

OAB:16842

 Intimo o Credor para manifestar acerca da Certidão de fls. 166, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32680 Nr: 994-89.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fátima Maria da Silva, Adão Gomes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para manifestar acerca da Certidão de fls. 229, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108992 Nr: 2078-13.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erotildes Maria de Campos

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

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Barini Neto - 

OAB:20133

 Intimo o Credor para manifestar acerca da Certidão de fls. 95, bem como a 

COMPLEMENTAR a diligencia do Sr. Oficial de Justiça Julyelson A. 

Vitorassi, conforme requerido às fls. 88verso, no valor de R$ 25,00 (vinte 

e cinco reais), no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23731 Nr: 1756-13.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agralmat Máquinas e Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Mário Vezignazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI IVANI ALBERTI - 

OAB:4061, Rannier F. Camilo - OAB:130.709/mG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo a Credora para manifestar acerca da Certidão de fls. 239, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107403 Nr: 1363-68.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Antonio de Paula ME, Marcelo Antonio 

de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para manifestar acerca da Certidão de fls. 148, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1590 Nr: 415-64.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Alberto Keller, Sebaldo Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171, Edgar Kindermann Spek - OAB:23.539/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 Intimo o Credor para manifestar acerca da Certidão de fls. 333, no prazo 

de 05 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6145 Nr: 98-71.1992.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6593/MT

 Intimo a Credora para manifestar acerca da Certidão de fls. 370, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12683 Nr: 625-08.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Capeleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Valmir Vattos, Paulo Geraldo Vattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Ignacio Vattos de 

Bastiani - OAB:25117-O

 Intimo o Credor para, querendo, manifestar acerca dos Embargos de 

Declaração de fls. 506/508, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3590 Nr: 271-85.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Martins Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:44.698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:17441, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimo o Credor para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133315 Nr: 392-78.2019.811.0005

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRAL Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Pagani Marcondes, Raquel Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raquel Marcondes e Melo - 

OAB:OAB/MT 14214, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5.849

 INTIMO às partes, através de seus Procuradores, da Audiência de 

Conciliação e Mediação designada para o dia 02 de Março de 2020 às 

13:30 hs, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC).

ADVERTÊNCIA: O não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84910 Nr: 135-97.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pupulin Armazens Gerais Importação e 

Exportação Ltda, Wander Pupulin, Vilson Guyss, Elza Salete Guyss, 

Sedulina Guyss

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A, Wállace Eller Miranda - OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Requerida do inteiro teor da decisão de fls. 158/159, 

a seguir transcrita: "Vistos etc. Em postulado de fls. 155/155 verso, a 

ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS pugna pela 

sua inclusão no polo ativo da demanda, uma vez que adquiriu o crédito do 

BANCO DO BRASIL S/A, havido em face da parte requerida PUPILIN 

ARMAZENS GERAIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E OUTROS 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de fls. 155/115 VERSO e, DETERMINO, 

sejam os autos encaminhados ao distribuidor para retificação do polo ativo 

na demanda, fazendo constar a ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS, como parte autora. Proceda-se com alteração 

no polo ativo, para que passe a constar como parte autora ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Intime-se a parte 

demandada para ciência da substituição da parte credora. Intimem-se. 

Cumpra, expedindo-se o necessário. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84910 Nr: 135-97.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pupulin Armazens Gerais Importação e 

Exportação Ltda, Wander Pupulin, Vilson Guyss, Elza Salete Guyss, 

Sedulina Guyss

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A, Wállace Eller Miranda - OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s):Pupulin Armazéns Gerais e Outros

 Localidade: Novo Diamantino em Diamantino/MT

 Finalidade da Diligência: Intimação decisão de fls. 158/159

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109956 Nr: 2567-50.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza, Alexsandro 

Giovani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Ambrósio Cintra - 

OAB:8934, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Credora para manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, caso queira ADJUDICAR ou ALIENAR o bem penhorado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36222 Nr: 1081-11.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ari Engler de Souza, Marli de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nortec - Consultoria Engenharia e Saneamento 

Ltda, João Bastos de Pinho Filho, Cinira Maria Liber, Zeferino Correa Liber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Felipe Monteiro 

Coelho - OAB:MT/14.559, Diones Liber Cardoso - OAB:20082/O, 

Giovane Gualberto de Almeida - OAB:MT/17.809, Iza Karol Gomes 

Luzardo Pizza - OAB:11.315-A, José Petan Toledo Pizza - OAB:2553

 Intimo os Autores a fornecer o atural endereço do Confinante Agro 

Máquinas Chibolete Ltda, no prazo de 05 (cinco) dias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 179 de 1001



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33031 Nr: 1304-95.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Guardado Rodrigues, José Aparecido 

Cazzeta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Intimo o Credor para manifestar acerca da Certidão de fls. 285, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98991 Nr: 1094-63.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSP, Mateus dos Santos Pereira, Jaciara Dias dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Furtado Ramos, Eliane Furtado Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para manifestar acerca da devolução da Carta Precatória 

de fls. 181/183, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107600 Nr: 1442-47.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamylle Ohranne Oliveira Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para manifestar acerca da devolução da Carta Precatória 

de fls. 148/153, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111088 Nr: 3219-67.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudiney Bruno Roskoski

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

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): RUDINEY BRUNO ROSKOSKI

Localidade: ROD. BR 163, A MARGEM ESQUERDA, ZONA RURAL E 

BAIRRO NOVO DIAMANTINO, DIAMANTINO/MT

Finalidade da Diligência: CITAÇÃO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000293-73.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE KRIEGER GIROTTO HASSE (AUTOR(A))

CLAUDECIR HASSE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI OAB - MT0013461S 

(ADVOGADO(A))

EDSON SALLES DE SOUZA OAB - MT21382/O (ADVOGADO(A))

FABIA SIGNORETTI TAVARES OAB - MT27216/B (ADVOGADO(A))

LOHANNE BILHAR OAB - MT26695/O (ADVOGADO(A))

THUANY PRISCILA ZUANAZZI OAB - MT17217-O (ADVOGADO(A))

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE ALMEIDA PITANGA OAB - BA52104 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIO ARAMIS DOS SANTOS BLAUTH (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000293-73.2016.8.11.0045. 

AUTOR(A): CLAUDECIR HASSE, DENISE KRIEGER GIROTTO HASSE REU: 

SONIO ARAMIS DOS SANTOS BLAUTH Vistos etc. Diante da renúncia da 

procuradora, intime-se a parte autora pessoalmente por mandado, e 

também por edital no prazo de 15 (quinze) dias, para constituir novo 

procurador nos autos. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção (NCPC, art. 76, I e art. 485, IV). Nesse sentido: "APELAÇÕES 

CÍVEIS. AÇÕES REVISIONAIS E DE BUSCA E APREENSÃO JULGADAS EM 

CONJUNTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. RENÚNCIA AO MANDATO 

PELO CAUSÍDICO DA AUTORA/RECORRIDA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE 

NOVO PROCURADOR NO PRAZO ASSINALADO PELO RELATOR. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS QUE SE IMPÕE. 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE. EXTINÇÃO EX OFFICIO DO 

FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ARTS. 13, I, E 267, IV, DO CPC). 

RECURSO PREJUDICADO. A capacidade das partes e a regularidade de 

sua representação judicial são pressupostos processuais de validade. A 

falta desses pressupostos acarreta a extinção do processo sem 

resolução do mérito (CPC, 267 IV) (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery, Código de Processo Civil)." (...) (AC n. 2010.033945-2, de 

Itajaí, Relator: Stanley da Silva Braga, Órgão Julgador: Primeira Câmara de 

Direito Comercial, Data: 29/10/2010). Após a intimação da parte autora, 

proceda-se à suspensão do processo pelo prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Às providências. Diamantino, 31 de janeiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000880-16.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS HUNGRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA LORENCINI PEDO OAB - SP406937 (ADVOGADO(A))

THALES MAHATMAN MONTEIRO DE MELO OAB - SP343598 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA (REQUERIDO)

ILDA ONESCO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000880-16.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS HUNGRIA REQUERIDO: ILDA ONESCO COSTA, 

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA Vistos, etc. Devolva-se a 

missiva para o Juízo deprecante para análise do pedido de id.22770063, 

posto ser competência do mesmo. Ora, cabe ao magistrado deprecado 

apenas proceder à determinação contida na carta precatória e não o que 

ora requer. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA - PROVA JÁ REALIZADA - 

CARTA PRECATÓRIA CUMPRIDA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECANTE 

PARA ANALISAR O PEDIDO. - Uma vez implementado o ato deprecado, 

esgota-se o objeto da carta precatória, não cabendo naqueles autos, a 

prática de qualquer outro ato processual. Com efeito, o pedido para 

realização de nova audiência deveria ter sido apresentado ao juízo 

deprecante, que tem a competência para analisar e decidir as questões 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 180 de 1001



referentes às provas a serem produzidas, observando-se que é o seu 

destinatário.” (TJ/MG - AI: 10702120476578001 MG , Relator: Valdez Leite 

Machado, Data de Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2014). Logo, o pleito é diverso da 

finalidade da presente Carta Precatória, devendo ser examinado o pedido 

no juízo deprecante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de id. 22770063. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 31 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1002145-53.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1002145-53.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS REQUERIDO: CLARO 

S.A., CLARO S.A. Vistos etc. Inicialmente, passo a análise do pedido de 

Justiça Gratuita. Com efeito, verifico que a parte requerente em sua peça 

vestibular, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

afirmando não possuir condições de arcar com as custas processuais. 

Contudo, diante da situação fática, entendo que deve o magistrado 

valer-se de critérios objetivos, com o fim de apurar se o requerente possui 

ou não condições de suportar as despesas processuais. Primeiramente, 

analisando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o acesso 

à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão. O legislador 

constituinte para viabilizar o acesso a justiça disponibilizou meios para o 

alcance da prestação jurisdicional, entre eles está o benefício da 

assistência judiciária gratuita, garantia esculpida na Constituição da 

República e vigente no NCPC, sendo que esta assistência 

consubstancia-se, além da condição de pobreza, pelo aspecto da 

impossibilidade de custear os atos processuais sem prejuízo próprio ou de 

seus familiares. Entretanto, conforme leciona Nelson Nery Jr e Rosa Maria 

Andrade Nery, quando na dúvida fundada quanto à pobreza: “O juiz da 

causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da 

ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico 

para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do 

interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige 

para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 

prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. 

(Código de Processo Civil – Comentado, 9ª ed. Ver. atual. e ampl. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 1184). No caso em comento, 

a parte autora não demonstrou diante dos documentos colacionados aos 

autos impossibilidade em arcar com as custas do processo. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido da assistência judiciária gratuita. Intime-se a 

parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

exordial e/ou cancelamento da distribuição, (NCPC, 320 e 321), comprovar 

o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o 

prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 31 de janeiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001125-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA COSTA BARROS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001125-61.2018.8.11.0005. 

EMBARGANTE: NELSON DA COSTA BARROS EMBARGADO: MINISTERIO 

PÚBLICO ESTADUAL Vistos etc. Trata-se de Pedido de Impugnação a 

Assistência Judiciária Gratuita ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE 

MATO GROSSO em face de NELSON DA COSTA BARROS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Alega que o impugnado possui 

condições financeiras para arcar com as custas processuais sem 

prejuízo do próprio sustento. Instruiu o pedido com documentos. 

Devidamente intimado, o impugnado manifestou-se no id. 22401103. Pois 

bem. Inicialmente, insta salientar que o pedido de gratuidade da justiça 

pode ser requerido na inicial, contestação, em petição para ingresso de 

terceiro e recurso. Vejamos o que dispõe o art. 99, do NCPC: “Art. 99. O 

pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso.” Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida pela própria pessoa natural. Vejamos: “Art. 99. (...). (...) § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural. ” Sustenta o impugnante que o autor é 

possuidor de uma área de 135,7809 ha, localizada na Sesmaria Dois 

Irmãos. Todavia, não juntou quaisquer documentos que demonstrem que o 

autor possui condições de arcar com as custas processuais. Dessa 

forma, não restou comprovado nos autos, fatos a demonstrar condições 

financeiras suficientes para arcar com as custas processuais iniciais, 

bem como a afastar a presunção de incapacidade econômica para 

suportar o pagamento de despesas processuais e honorários 

advocatícios, não havendo, assim, motivos para ser revogado o benefício 

outrora concedido. Já se decidiu: “PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO à 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA EM 

CONTRÁRIO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DECLARADAS. I - O DIREITO 

AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO É APENAS 

PARA O MISERÁVEL, E PODE SER REQUERIDO POR AQUELE QUE NÃO 

TEM CONDIÇÕES DE PAGAR AS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS SEM PREJUÍZO DE SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA. 

PRECEDENTES. II - O ESCOPO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA É 

ASSEGURAR A TODOS O ACESSO AO JUDICIÁRIO, CONFERINDO 

EFICÁCIA AOS COMANDOS CONSTITUCIONAIS INSCULPIDOS NOS 

INCISOS XXXV E LXXIV DO ART. 5º DA CARTA DA REPÚBLICA. III - AO 

IMPUGNANTE INCUMBE O ÔNUS DE PROVAR CABALMENTE A 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IV - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal, 242930, 3ª Turma Cível, Relator: NIDIA CORREA LIMA, 

04/05/2006) “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRETENDIDA 

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PROVA DA CAPACIDADE ECONÔMICA 

ÔNUS DO IMPUGNANTE. À parte que impugna a concessão do benefício 

da assistência judiciária gratuita, cumpre, mediante prova adequada, 

derruir a presunção juris tantum que emana da declaração de 

hipossuficiência econômica proveniente do beneficiário.” (TJSC - Tribunal 

de Justiça de Santa Catarina, 2004.016453-0, Juiz Relator: Juiz Newton 

Janke, 30/09/2005) Assim, diante dos fatos e fundamentos acima 

expostos, indefiro o pedido formulado em relação a impugnação à justiça 

gratuita. Especifiquem as partes, no prazo legal, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes 

interesses em conciliarem. Intime-se e cumpra-se. Diamantino, 31 de 

janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000428-06.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))
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MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000428-06.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: BAYER S.A REQUERIDO: FABIANA KROHLING DE SOUZA 

Vistos, etc. Devolva-se a missiva para o Juízo deprecante para análise do 

pedido de id.22846039, posto ser competência do mesmo. Ora, cabe ao 

magistrado deprecado apenas proceder à determinação contida na carta 

precatória e não o que ora requer. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA - 

PROVA JÁ REALIZADA - CARTA PRECATÓRIA CUMPRIDA - 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECANTE PARA ANALISAR O PEDIDO. - 

Uma vez implementado o ato deprecado, esgota-se o objeto da carta 

precatória, não cabendo naqueles autos, a prática de qualquer outro ato 

processual. Com efeito, o pedido para realização de nova audiência 

deveria ter sido apresentado ao juízo deprecante, que tem a competência 

para analisar e decidir as questões referentes às provas a serem 

produzidas, observando-se que é o seu destinatário.” (TJ/MG - AI: 

10702120476578001 MG , Relator: Valdez Leite Machado, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/04/2014). Logo, o pleito é diverso da finalidade da presente 

Carta Precatória, devendo ser examinado o pedido no juízo deprecante. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de id. 22846039. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 31 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 120769 Nr: 3586-57.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariana Nunes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hur-Carlos Santos França - 

OAB:22850/0 - MT

 Código n. 120769

DESPACHO

Vistos, etc.

 Conceda-se vista ao MPE.

Cumpra-se.

Diamantino/MT, 24 de janeiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 118013 Nr: 2424-27.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo da Costa Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O

 Código n. 118013

DESPACHO

Vistos, etc.

Homologo a desistência da oitiva das vítimas Odenil Aparecido de Lima e 

Mara de tal.

Declaro encerrada a instrução processual e concedo às partes prazo 

para apresentação das alegações finais, nos termos do artigo 403, §3º do 

Código de Processo Penal

 Às providências.

Cumpra-se.

Diamantino/MT, 27 de janeiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 128210 Nr: 2196-18.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciney Ormond Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Jaime 

Vasconcelos Santos - OAB:9569/MT

 Código nº 128210

DESPACHO

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fls. 40 e 49, intime-se o advogado Francisco 

Jaime de Vasconcelos para apresentar resposta à acusação, bem como 

juntar aos autos o instrumento procuratório.

As providências.

Cumpra-se.

Diamantino/MT, 27 de janeiro de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 134239 Nr: 883-85.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso, Arão Paim 

do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Silveira de Souza, Odair José da 

Silva, José Valdo da Silva Soares, Jackson Manoel de Macena Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joilson Ruas do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 18869-O, Ministério Público Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A/MT, Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT, Nilton Gomes da Silva - OAB:0851

 Código nº. 134239

DESPACHO

Vistos, etc.

Acolho a cota ministerial de fls. 474/476.

Oficie-se ao Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da 

Serra/MT solicitando que encaminhe, com maior brevidade possível, nova 

mídia digital contendo a gravação do depoimento da testemunha Natan 

Vieira de Souza realizada nos autos da carta precatória n° 317477, uma 

vez que a mídia constante à fl. 372 deste feito não é reproduzível.

Proceda-se ao desentranhamento da mídia digital acostada à fl. 358 e à 

juntada ao respectivo autos de Código nº 137729.

Após às partes para alegações finais.

Às providências.

 Diamantino/MT, 29 de janeiro de 2020.

 RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 135753 Nr: 1549-86.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago dos Santos, Nilton Cesar dos Santos 

Junior, Ivonei Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT, MIZAEL DE SOUZA - OAB:16842

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 29 de janeiro de 2020, às 14h00min.

 Código n. 135753

Autos n. 1549-86.2019.811.0005
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Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Thiago dos Santos;

 Nilton Cesar dos Santos Junior; e

 Ivonei Souza Silva.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia; a representante da 

Defensoria Pública, Dra. Synara Vieira Gusmão; o Advogado, Dr. Eder 

Pereira Assis e os denunciados, Thiago dos Santos, Nilton Cesar dos 

Santos Junior e Ivonei Souza Silva.

 II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada 

a presença das autoridades e partes acima mencionadas. Realizou-se o 

interrogatório dos denunciados. Registre-se que as gravações 

observaram o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da 

Justiça. A representante da Defensoria Pública requereu a retirada das 

algemas do denunciado Thiago dos Santos. O MM. Juiz indeferiu o pedido, 

considerando os antecedentes criminais do réu. O Ministério Público 

requereu que seja aguardado o retorno da Carta Precatória expedida a 

Comarca de Iturama/MG.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

“Vistos, etc. Aguarda-se o retorno da Carta Precatória expedida a 

Comarca de Iturama/MG pelo prazo de 30 (trinta) dias, decorrido o prazo 

ou com a chegada da missiva abra-se às partes prazo para apresentação 

das alegações finais nos termos do artigo 403, §3º, do Código de 

Processo Penal. Às providências”. NADA MAIS. Encerrou-se esta 

audiência, sendo que os presentes assinam a ata por mim redigida e saem 

intimados, _________ Karla Gabrielle de Almeida, Estagiária.

 Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

 Synara Vieira Gusmão

Defensora Pública

Eder Pereira Assis

Advogado

 Nilton Cesar dos Santos Junior

Denunciado

Ivonei Souza Silva

Denunciado

 Thiago dos Santos

Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 132035 Nr: 3697-07.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Ferreira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANA FERREIRA MACIEL - 

OAB:25441/O

 Código n. 132035

DESPACHO

Vistos, etc.

 Acolho o pedido de fl. 894.

 Cumpra-se conforme requerido.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 29 de janeiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 86488 Nr: 2082-89.2012.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirineu dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Estadual 

- Unidade Cuiabá/MT - OAB:

 Código n. 86488

DESPACHO

Vistos etc.

Recebo o recurso de apelação interposto às fls. 298/301 (CPP, art. 593).

 Considerando que as contrarrazões do recurso já foram apresentadas 

(fls. 302/305), observadas as formalidades legais, remetam-se os autos 

ao E. Tribunal de Justiça, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências.

Diamantino/MT, 29 de janeiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 36256 Nr: 1103-69.2008.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelson Ventura dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT

 Código nº. 36256DECISÃO INTERLOCUTÓRIAVistos, etc.O MINISTÉRIO 

PÚBLICO ofereceu denúncia em desfavor do acusado ADELSON 

VENTURA DOS SANTOS, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática 

do crime descrito no artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal c/c 

artigo 12 da Lei nº. 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal. [...] 

A denúncia foi recebida em 09/11/2011 (fl. 104). O acusado foi citado e 

apresentou resposta à acusação (fls. 97/98). [...] Às fls. 287/293 fora 

proferida sentença, pronunciando o réu ADELSON VENTURA DOS 

SANTOS, como incurso no crime descrito no artigo 121, caput, do Código 

Penal e artigo 12 da Lei nº. 10.826/2003, a fim de que seja submetido a 

julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca de Diamantino/MT. [...] É o 

relatório. Inicialmente, em atenção aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, acolho os pedidos apresentados pela Defesa às fls. 541/544. 

Compulsando os autos, constato que não há nulidades a sanar e 

tampouco outras diligências necessárias. Assim, dou o feito por 

preparado para julgamento perante o E. Tribunal do Júri dessa Comarca e, 

por consequência, DESIGNO sessão de julgamento do Tribunal do Júri 

para o dia 04 de novembro de 2020, às 09h00min. Oficiem-se aos 

Institutos de Identificação Nacional e Estadual, requerendo certidão 

criminal atualizada do réu.Requisite-se força Policial para a manutenção da 

ordem do plenário no dia da sessão. Intimem-se as testemunhas 

arroladas.Comunique-se o Gestor Geral desta Comarca para que prepare 

o Plenário, requisitando-se, se houver eventuais objetos utilizados na 

prática do crime.Providenciem-se todos os demais atos preparatórios para 

a realização da sessão.Remeta-se o feito ao Cartório Distribuidor para 

proceder à juntada de certidão criminal atualizada do réu.Intimem-se o 

Ministério Público e à Defensoria Pública. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Diamantino/MT, 29 de janeiro de 2020.RAUL 

LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 89174 Nr: 1519-61.2013.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Pereira Abrantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - OAB:16842/ 

MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Código n. 89174

DESPACHO

Vistos etc.

Recebo o recurso de apelação interposto às fls. 210/218 (CPP, art. 593).

 Considerando que as contrarrazões do recurso já foram apresentadas 

(fls. 230/239), observadas as formalidades legais, remetam-se os autos 

ao E. Tribunal de Justiça, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências.

Diamantino/MT, 29 de janeiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 95452 Nr: 2736-08.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Edson Penedo Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Cristina Rodrigues - 

OAB:13451/MT

 [...]JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar 

o réu ANTONIO EDSON PENEDO CARVALHO, [...]como incurso nas 

sanções previstas no artigo 302, caput e artigo 306, caput e §1º, inciso I, 

todos da Lei nº 9.503/1997, na forma do artigo 69, caput, do Código 

Penal.Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo 

à dosimetria da pena.A pena prevista para o crime de conduzir veículo 

automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 

álcool é de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor.[...]fixo em 06 (seis) meses de detenção e 10 

(dez) dias-multa.Por sua vez, para o crime de praticar homicídio culposo 

na direção de veículo automotor, a pena prevista é de 02 (dois) a 04 

(quatro) anos de detenção, e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.[...]fixo em 02 

(dois) anos de detenção. Tendo em vista que o denunciado ANTONIO 

EDSON PENEDO CARVALHO praticou os delitos capitulados no artigo 302, 

caput e artigo 306, caput e §1º, inciso I, todos da Lei nº 9.503/1997, 

somando-se as penas impostas, passo a fixar a pena concreta e 

definitivamente em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, com 

pagamento de 10 (dez) dias-multa.[...]FIXO o regime prisional de início 

ABERTO[...], substituo a pena privativa de liberdade por duas penas 

restritivas de direitos, qual seja a prestação de serviços à comunidade e a 

prestação pecuniária consistente no pagamento em dinheiro, no valor de 

02 (dois) salários mínimos vigentes na época do adimplemento da 

pena[...]SUSPENDO o direito do acusado de dirigir veículo automotor e/ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir, pelo prazo 

de 08 (oito) meses. Para tanto, oficie-se ao DETRAN/MT, comunicando da 

presente decisão. [...]CONDENO ainda o réu ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais;5.OFICIE-SE ao CONTRAN e ao 

DETRAN/MT[...]Diamantino/MT, 29 de janeiro de 2019.RAUL LARA 

LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 134067 Nr: 775-56.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Pedro Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 134067

DESPACHO

Vistos, etc.

Certifique-se a Secretaria quanto a juntada do Instrumento Procuratório.

Após, tornem-se os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Diamantino/MT, 10 de janeiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 92496 Nr: 912-14.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Gonçalves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Código n. 92496

DESPACHO

Vistos etc.

 Acolho pleito ministerial retro (fls. 254/255).

Expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de Primavera do 

Leste/MT, com a finalidade de interrogatório do acusado Anderson 

Gonçalves de Almeida (endereço indicado às fls. 240/241).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Diamantino /MT, 09 de janeiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 131487 Nr: 3501-37.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel da Silva Freitas, Edilson Garcia de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Roberson Siqueira de Melo - OAB:18701/O

 Código n. 131487

DESPACHO

Vistos, etc.

 Ante o teor da certidão de fl. 306, remetam-se os autos ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 29 de janeiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 134461 Nr: 993-84.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Almeida Dourado, Wagner da Silva 

Costa, Bruno Marcelo Rodrigues da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho de Santana 

- OAB:7066/MT, Jean Peterson de Camargo - OAB:18102/O MT

 Código n. 134461

DESPACHO

Vistos, etc.

 Intime-se o advogado Jean Peterson de Camargo para juntar no prazo de 

05 (cinco) dias, o instrumento procuratório/substabelecimento, tendo em 

vista o seu comparecimento à fl. 235.

 Intime-se pessoalmente o advogado constituído nos autos, Dr. Fabrício 

Carvalho de Santana, para que, ofereça os memorais finais escritos em 

favor dos acusados Mateus Almeida Dourado e Bruno Marcelo Rodrigues 

da Costa, ou que apresente a petição de renúncia à Defesa dos 

respectivos denunciados.

Às providências.

Diamantino/MT, 30 de janeiro de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002479-87.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO INOCENCIO DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 184 de 1001



FABRICIO CARVALHO DE SANTANA OAB - MT0007066S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Francisco Jaime Vasconcelos Santos (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1002479-87.2019.8.11.0005. REQUERENTE: PEDRO INOCENCIO DE 

AQUINO REQUERIDO: FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS 

Vistos, etc. Tendo em vista a informação da parte requerente de que o 

requerido não foi localizado em razão de estar viajando pra fora do país, 

defiro a justificativa apresentada pelo autor. Designe-se nova data para 

audiência de conciliação, preferencialmente em lapso temporal distante, 

tendo em vista a possibilidade do requerido não ser localizado novamente. 

P. I. C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-45.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000158-45.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO FERNANDES DE 

ASSIS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/03/2020 Hora: 

08:45 , no endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM 

ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-90.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEORLANDO DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 18/03/2020 às 08hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-08.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IOHANNA SAMARA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 18/03/2020 às 08hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000153-23.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ADVERSI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 18/03/2020 às 09hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8014727-73.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MOURA DUMONT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A MANTELLI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO(A))

 

Intimar o procurador do exequente para manifestar quanto a Certidão do 

Oficial de Justiça no id 28433289, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010418-04.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR FRANCISCO ARRUDA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W R M TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010418-04.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: EDMAR FRANCISCO ARRUDA 

DE SOUZA EXECUTADO: W R M TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES 

LTDA - ME Vistos etc. 1. O art. 134 do CPC, no capítulo referente ao 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determina que o 

incidente deverá ser autuado em apenso, e não por meio de petição nos 

autos principais. 2. Além disso, para apreciação do pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica com relação aos sócios da 

empresa executada, deverá o interessado providenciar a juntada de 

certidão simplificada da empresa de acordo com o seu registro na Junta 

Comercial, bem como cópia do último ato societário, indicando nome, CPF e 

o endereço dos sócios da empresa para citação, vez que o art. 135 do 

CPC determina a citação dos sócios para instauração do contraditório, 

devendo o interessado cumprir todos os requisitos legais para o 

deferimento de seu pedido de instauração do incidente. 3. Assim, tendo 

em vista que a parte reclamante não cumpriu nenhum dos requisitos 

necessários para a apreciação e deferimento do pedido, indefiro o pleito 

de desconsideração da personalidade jurídica da empresa. 4. Nada sendo 

requerido em 20 dias, conclusos para extinção por ausência de bens 

penhoráveis. Intime-se. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-30.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000159-30.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:ANTONIO 

JOAQUIM DO NASCIMENTO NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/03/2020 Hora: 
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09:00 , no endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM 

ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-15.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000160-15.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:ANTONIO 

JOAQUIM DO NASCIMENTO NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/03/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001232-71.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

Intimar o procurador do recorrido ODAIR para responder o recurso no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-75.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO PINHATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 18/03/2020 às 08hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-45.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 18/03/2020 às 08hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010333-18.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SB TRANSPORTES EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

VLI MULTIMODAL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM BATISTA NESIO OAB - MG0070580A (ADVOGADO(A))

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA OAB - GO0034384A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010333-18.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: SB TRANSPORTES EIRELI - EPP 

EXECUTADO: VLI MULTIMODAL S.A., FRIBON TRANSPORTES LTDA 

Vistos, etc. Libere-se o valor depositado pelo executado em favor do 

exequente, mediante alvará de levantamento. Outrossim, intime-se a parte 

executada para que efetue o pagamento do valor remanescente, no prazo 

de 05 dias, sob pena de bloqueio via sistema BACENJUD, Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-15.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 18/03/2020 às 09hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-08.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IOHANNA SAMARA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000154-08.2020.8.11.0005. AUTOR: IOHANNA SAMARA DA COSTA 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 

sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que é 

caso de indeferimento da tutela perquirida. É que realizada nova consulta 

pelo Juízo nesta data, constatou-se a inexistência das inscrições em 

questão, conforme extrato juntado aos autos na oportunidade, a indicar 

que a ré já realizou a baixa, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência, sem prejuízo de nova decisão, no caso de nova 
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comprovação. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser 

citada e intimada a reclamada para que compareça a audiência designada, 

sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na 

hipótese de não haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. 

Intime–se a parte reclamante para que compareça na audiência, sua 

ausência implicará na extinção do processo sem resolução de mérito. IV. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. Intime. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-75.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO PINHATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000156-75.2020.8.11.0005. REQUERENTE: MARCELO APARECIDO 

PINHATA REQUERIDO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A. Vistos. I. Dispõe o 

artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). Compulsando os 

autos, entendo presentes os requisitos que ensejam a concessão da 

tutela de urgência perquirida, quais sejam, a probabilidade do direito 

alegado bem como o risco da demora do provimento jurisdicional, vejamos: 

A probabilidade do direito alegado está revelada através dos vídeos 

juntados pela parte autora, demonstrando o fornecimento de água suja em 

sua residência, com coloração escura e com ciscos, de forma que se 

encontra impossibilidade de utilizá-la para a grande parte das atividades 

básicas e essenciais de uma residência, o que denota o evidente perigo 

da demora, pois a parte reclamante está prejudicada de exercer suas 

atividades e forma de vida há quase 20 dias, em razão do fornecimento de 

água, serviço público essencial prestado pela ré, em condições precárias 

de utilização. Diante do exposto, CONCEDO a tutela de urgência ao 

reclamante, o que faço com espeque no artigo 300 do CPC, 

DETERMINANDO que a parte reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de 

água limpa na residência da parte autora, matrícula n. 426251-4, no prazo 

máximo de 48 horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00, 

limitados a 30 dias. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser 

citada e intimada a reclamada para que compareça a audiência designada, 

sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na 

hipótese de não haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. 

Intime–se a parte reclamante para que compareça na audiência, sua 

ausência implicará na extinção do processo sem resolução de mérito. IV. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e 

sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova 

neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do CDC. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-45.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000158-45.2020.8.11.0005. AUTOR: JOSE CARLOS GONCALVES REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. I. 

Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação 

prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do 

direito. É que em consulta realizada nesta data, constata-se a inexistência 

de inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito 

realizada pela ré, conforme extrato a seguir: Desta forma, INDEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência, sem prejuízo de nova decisão em 

caso de nova comprovação. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

devendo ser citada e intimada a reclamada para que compareça a 

audiência designada, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia e 

confissão. Na hipótese de não haver acordo, apresentar contestação, no 

prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para que compareça na 

audiência, sua ausência implicará na extinção do processo sem resolução 

de mérito. IV. Considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII da Lei Consumerista. Intime. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001491-03.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIR JOVINA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE OAB - MT16328 

(ADVOGADO(A))

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001491-03.2018.8.11.0005. AUTOR(A): CLEIR JOVINA DOS ANJOS REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, 

a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação 
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da parte recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001279-45.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001279-45.2019.8.11.0005. REQUERENTE: LUCINDA MARIA DA CRUZ 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001279-45.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001279-45.2019.8.11.0005. REQUERENTE: LUCINDA MARIA DA CRUZ 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001279-45.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001279-45.2019.8.11.0005. REQUERENTE: LUCINDA MARIA DA CRUZ 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001279-45.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001279-45.2019.8.11.0005. REQUERENTE: LUCINDA MARIA DA CRUZ 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002241-68.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA ELEBROK DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA OAB - MT11861-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002241-68.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ANDREZA ELEBROK DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO HONDA S/A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o acordo 

celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002279-80.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO FERNANDES ZANGEROLI (REQUERENTE)

SARAH CHRISTOFOLLI PARISENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI OAB - MT18382-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002279-80.2019.8.11.0005. REQUERENTE: SARAH CHRISTOFOLLI 

PARISENTI, ROMULO FERNANDES ZANGEROLI REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes compuseram, 

HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. 
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Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010565-30.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SANTIAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010565-30.2016.8.11.0005. REQUERENTE: ANTONIO JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: JOSE SANTIAGO Vistos, etc. Dispensado o relatório 

conforme autoriza os termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por Antônio José dos Santos em 

face de José Santiago, na monta de R$ 6.000,00 (seis mil reais) referente 

a compra de diversos pneus, cujo vencimento ocorreu em junho de 2015. 

O autor foi citado e não compareceu à audiência de conciliação, e 

tampouco apresentou contestação nos autos. Logo após, foi realizada 

audiência de instrução, oportunidade em que o autor e o requerido foram 

inquiridos acerca dos fatos que ensejaram a propositura da ação. Pois 

bem Considerando que o requerido não compareceu à audiência de 

conciliação tampouco apresentou contestação, embora devidamente 

citado, decreto a sua revelia, nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95. 

Contudo, a “caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta 

de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise 

das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as 

provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.” (STJ, 

AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014). Dessa forma, 

a revelia não induz a presunção absoluta de veracidade dos fatos, 

podendo o Juiz julgar conforme as provas carreadas nos autos (Art. 20 

da Lei 9.099/95). No mérito, a ação é procedente. Isto porque, além da 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, existentes por 

força da revelia do requerido, infere-se que durante o seu depoimento em 

Juízo este confirma que comprou os pneus do autor e que efetuou o 

pagamento, sem, contudo, apresentar os comprovantes/recibos. Portanto, 

trata-se de fato confessado pelo autor, incumbindo a este o ônus de 

comprovar que realizou o pagamento, conforme orientação do artigo 320 

do Código Civil, e não o fez. Quanto aos fatos que não dependem de 

prova, vejamos o que dispõe o artigo 374 do Código de Processo Civil, in 

verbis: Art. 374. Não dependem de prova os fatos: I - notórios; II - 

afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos 

no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção 

legal de existência ou de veracidade. Posto isso, diante da presunção de 

veracidade das alegações constantes da inicial somado ao fato 

confessado pelo requerido, bem como da inexistência de qualquer fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo que coloque em dúvida o direito da 

parte reclamante, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 7.703,48 (sete mil 

setecentos e três reais e quarenta e oito centavos), quantia que deverá 

ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da propositura da ação e 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Desta forma, declaro 

extinto o processo com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, a teor do que 

dispõe o art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado 

e nada sendo requerido, arquive-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-76.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODACY PEDROSO DE BARROS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000585-76.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ODACY PEDROSO DE 

BARROS NETO REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

ação de indenização por danos morais por suposta falha na prestação de 

serviço, proposta por ODACY PEDROSO DE BARROS NETO, em desfavor 

da empresa Oi S.A, onde o autor alega, em suma, que adquiriu junto à 

reclamada um plano completo de linha telefônica, contendo OI móvel, OI 

internet, OI fixo e OI tv. Narra que recebeu uma ligação da reclamada para 

fazer uma alteração do seu plano, para obter o aumento de internet banda 

larga para 20 MB. Contudo, narra que a ré agiu de má fé, posto que no 

momento que o técnico da ré foi até sua casa, lhe informou que a sua 

região não alcançava sequer 10 MB. Sustenta assim que foi enganado 

pela reclamada, que lhe induziu à mudança de plano, sob a promessa de 

benefícios de aumento de velocidade de sua internet, contudo, sem que 

sua região de instalação tivesse suporte para tanto, pugnando, assim, por 

indenização por danos morais em razão de falha na prestação dos 

serviços da ré. A ré, por sua vez, alega que o serviço de velox foi ativo 

no dia 18/09/2018 com velocidade de 10 MB, e no dia 05/02/2019, a 

velocidade velox foi alterada para 20 MB, e que em consulta consta que 

para a região do autor há viabilidade para 21 MB e atualmente esta ativa 

velocidade de 21 MB. Sustenta a inexistência de ato ilícito por ela 

cometido, pugnando pela improcedência da ação. Indefiro o pedido de 

revelia da parte ré formulado pela parte autora do por ocasião da 

audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que a assistência de 

advogados as parte só é obrigatória nas ações onde o valor da causa 

supera 20 salários mínimos, que não é caso dos autos. Passo a julgar o 

mérito. É caso de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade da parte 

reclamada comprovar a inexistência de ato ilícito, incumbência que lhe 

seria atribuída até pela regra ordinária de distribuição do ônus probatório, 

competindo ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. De tudo o que 

ressai dos autos, verifica-se que em pese restar comprovada a 

deficiência na prestação dos serviços pela parte ré, é caso de 

improcedência da pretensão inicial. É que, muito embora a parte reclamada 

seja objetivamente responsável pela falha na prestação dos seus 

serviços, tenho que a situação narrada pelo autor não é capaz de 

configurar dano moral. Não se verifica ofensa a algum dos direitos da 

personalidade do autor, notadamente daqueles referentes à imagem, ao 

nome, à honra objetiva ou subjetiva, à integridade física e psicológica, bem 

como não se constata que o ato ofensivo foi suficiente para, de forma 

hipotética, adentrar a esfera jurídica do reclamante e causar-lhe 

sofrimento, desgosto, angústia. No caso em tela, a simples alegação pelo 

autor de que sua internet não apresentou a velocidade contratada, não 

basta para violar qualquer de seus direitos da personalidade. Além do 

mais, o próprio autor confessou durante a audiência de instrução de 

julgamento que não pagou pelas faturas, nas quais estavam sendo 

cobrados os valores correspondentes aos serviços não prestados, bem 

como declarou que atualmente utiliza o serviço de internet prestado pela 

ré, mediante contrato em titularidade de sua genitora, a demonstrar que a 

falha da ré sequer foi suficiente para o autor não querer utilizar-se mais 

de seus serviços. Verifica-se que seria o caso declaração de 

inexigibilidade das faturas, posto que a requerida cobrou o autor por 

serviços não prestados na forma contratada, contudo, verifica-se que tal 

pedido, não foi, nem mesmo indiretamente, objeto da presente ação. 

Portanto, tendo em vista que no presente caso a falha da ré na prestação 

de seu serviço carece de demonstração efetiva de constrangimento 

supostamente vivenciado ou de qualquer outra repercussão na esfera 

extrapatrimonial, configura mera situação desagradável, corriqueira nas 

relações comerciais, estando fora da órbita do dano moral. Diante de todo 

o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com 

resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, 
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arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Diamantino, 

data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001633-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO ORMOND CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001633-41.2017.8.11.0005. AUTOR(A): OTAVIO ORMOND CAMPOS REU: 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Dispensado o relatório conforme 

os termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95. Decido. O feito comporta 

o julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, porquanto a análise das alegações e dos documentos 

carreados é suficiente para resolução das questões fáticas. Trata-se de 

ação de cobrança para reposição de subsídios proposta em desfavor do 

Município de Diamantino - MT. A parte autora pertence ao quadro de 

servidores quadro do Município de Diamantino e postula pela incorporação 

do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas relativa 

ao quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Em sede de 

contestação, o Reclamado apresentou prejudicial de mérito de prescrição 

quinquenal e, no mérito, pugnou pela improcedência do pedido. O Supremo 

Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário 

n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. A 

Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). No caso dos autos, o Município de Diamantino, com a 

publicação da Lei Complementar nº 011/2011 (Dispõe sobre o plano de 

cargos, carreiras e vencimentos, dos profissionais da educação básica) 

efetivou a reestruturação, tendo a presente ação sido proposta após mais 

de cinco anos da vigência da referida lei. Nesse contexto, considerando 

que entre a vigência da Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o 

ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) 

anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Além disso, além da lei 

complementar 02/2002 que estruturou a carreira dos profissionais de 

educação básica do Município de Diamantino, indicando a existência de 

várias leis de reestruturação da carreira após a implementação da URV, 

houve também a reestruturação da carreira dos demais servidores 

Municipais através da Lei Municipal nº. 521/2003 após a implementação. 

Diante do exposto, RECONHEÇO existência da prejudicial de mérito 

suscitada pelo Reclamado para DECLARAR a prescrição da pretensão 

inicial e EXTINGUIR o processo, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, II, do Código de Processo Civil. Sem reexame necessário, a teor do 

artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias. P.R.I e Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001278-60.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARIO VEZIGNAZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001278-60.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ANTONIO MARIO VEZIGNAZZI 

REQUERIDO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para corrigir erro 

material. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”. No caso em apreço a parte 

autora informa que há omissão e contradição no julgado, sustentando, em 

suma, que ao contrário do que afirmado na sentença o autor foi incluído 

nos órgãos de proteção ao crédito, bem como que a assinatura constante 

no termo de acordo não garantia a legalidade das restrições impostas, 

uma vez que após a assinatura as parcelas foram adimplidas. A 

irresignação não prospera. Isto porque, os documentos que demonstram 

restrições em nome do autor, apontam restrições internas do Banco e não 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme alegado pelo 

embargante. Além disso, o autor assinou contrato/acordo que fazia 

menção que o Banco teria que retirar o nome do autor dos órgãos de 

proteção ao crédito, após o pagamento, o que foi feito, mas não fez 

menção quanto a baixa de restrição interna, até porque tal medida se trata 

de mera liberalidade que compete ao Banco fazer ou não. Diante do 

exposto, verifica-se que o embargante requer a modificação do julgado, 

de modo que REJEITO os embargos e mantenho a r; sentença na íntegra. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se Diamantino, data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001632-56.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA SILVA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001632-56.2017.8.11.0005. AUTOR(A): MARIA MADALENA DA SILVA 

NEVES REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório conforme os termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95. 

Decido. O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das 

alegações e dos documentos carreados é suficiente para resolução das 

questões fáticas. Trata-se de ação de cobrança para reposição de 

subsídios proposta em desfavor do Município de Diamantino - MT. A parte 

autora pertence ao quadro de servidores quadro do Município de 

Diamantino e postula pela incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas relativa ao quinquênio que antecede 
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a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Em sede de contestação, o 

Reclamado apresentou prejudicial de mérito de prescrição quinquenal e, no 

mérito, pugnou pela improcedência do pedido. O Supremo Tribunal Federal 

decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, 

que o servidor público que não teve a sua remuneração convertida de 

cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu 

prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao 

decréscimo e que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse 

norte, eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). No 

caso dos autos, o Município de Diamantino, com a publicação da Lei 

Complementar nº 011/2011 (Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e 

vencimentos, dos profissionais da educação básica) efetivou a 

reestruturação, tendo a presente ação sido proposta após mais de cinco 

anos da vigência da referida lei. Nesse contexto, considerando que entre 

a vigência da Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o 

ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) 

anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Além disso, além da lei 

complementar 02/2002 que estruturou a carreira dos profissionais de 

educação básica do Município de Diamantino, indicando a existência de 

várias leis de reestruturação da carreira após a implementação da URV, 

houve também a reestruturação da carreira dos demais servidores 

Municipais através da Lei Municipal nº. 521/2003 após a implementação. 

Diante do exposto, RECONHEÇO existência da prejudicial de mérito 

suscitada pelo Reclamado para DECLARAR a prescrição da pretensão 

inicial e EXTINGUIR o processo, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, II, do Código de Processo Civil. Sem reexame necessário, a teor do 

artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias. P.R.I e Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000638-57.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LIBANIO DE ALMEIDA ARAUJO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000638-57.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: LIBANIO DE ALMEIDA ARAUJO 

FILHO EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o 

valor mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – 

Por consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Portaria

PORTARIA Nº. 01/2019/INFÂNCIA E JUVENTUDE

A Doutora LIDIANE DE ALMEIDA ANASTÁCIO PAMPADO, MM. Juíza de 

Direito da Primeira Vara desta Comarca, com competência privativa para a 

matéria relativa à Infância e Juventude, no uso de suas atribuições legais, 

e, em especial, nos termos dos artigos 146, 149 e 262 da Lei n. 8069 de 

13 de julho de 1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE),

CONSIDERANDO o grave problema social consistente no envolvimento de 

crianças e adolescentes na prática de uso de entorpecentes, furtos, 

roubos e tráfico de drogas, além de outros atos infracionais, muitas vezes 

cometidos sob o efeito de álcool ou entorpecentes;

CONSIDERANDO a premente necessidade de salvaguardar o futuro das 

crianças e adolescentes, vítimas de exploração sexual e prostituição nas 

ruas e, inclusive, em estabelecimentos comerciais;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar de forma abrangente a 

entrada e permanência de crianças e adolescentes em locais de diversão 

e logradouros públicos, mormente no período noturno, garantindo a 

proteção das próprias crianças e adolescentes e observando que a 

liberdade de ir, vir e estar deve estar condicionada ao direito dos menores 

ao respeito, que inclui a inviolabilidade de sua integridade física, psíquica e 

moral;

CONSIDERANDO a necessidade de esclarecimento quanto aos 

dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, para prevenir 

e corrigir a violação dos direitos das crianças e dos adolescentes e para 

reforçar as medidas de proteção aos infantes e aos jovens;

CONSIDERANDO a necessidade de esclarecer que a criança e o 

adolescente têm não apenas direitos, mas também deveres, obrigações e 

responsabilidades para com os pais e demais familiares, assim como com 

os professores, as autoridades e com a comunidade em geral;

CONSIDERANDO a necessidade de tornar mais eficientes a fiscalização e 

aplicação das normas relativas à proteção de crianças e adolescentes;

CONSIDERANDO a necessidade de incentivar o envolvimento da família 

nas atividades de lazer das crianças e adolescentes;

CONSIDERANDO a necessidade de explicitar normas relativas à 

hospedagem e viagem de crianças e adolescentes, a comercialização de 

produtos, a prestação de serviços e a divulgação de procedimentos, 

assim como a autuação de infrações administrativas;

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Para os efeitos da presente Portaria, considera-se criança a 

pessoa até 12 (doze) anos de idade incompletos, e adolescente aquela 

entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos incompletos.

Art. 2º Para os efeitos da presente Portaria, consideram-se responsáveis 

legais as seguintes pessoas: o pai, a mãe, o tutor, o curador ou o 

guardião.

Art. 3º Para os efeitos da presente Portaria, consideram-se parentes os 

avós, tios, irmãos e cunhados, desde que maiores de 18 (dezoito) anos. 

Para os efeitos da presente Portaria, consideram-se acompanhantes a 

pessoa maior de 18 (dezoito) anos de idade que porte autorização por 

escrito, assinada pelo responsável legal (art. 2.º), com firma reconhecida, 

conforme modelo anexo.

Art. 4º. As crianças e adolescentes, seus responsáveis legais e 

acompanhantes deverão sempre portar documentos de identidade. Os 

tutores, curadores e guardiões devem sempre portar também o original ou 

cópia autenticada dos respectivos termos de tutela, curatela e guarda.

Art. 5º. O Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente é 

órgão instituído para a defesa das crianças e adolescentes, sendo 

inadmissível a apologia ou incitação ao descumprimento dos atos 

funcionais regularmente emanados, bem como o vilipêndio à atuação 

laboral de seus membros, sob pena de responsabilidade civil e criminal.

Art. 6º. É legítima a intervenção do Conselho Tutelar dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, inclusive na presença dos pais, em todas as 

circunstâncias em que haja menor em situação de risco, devendo adotar 

as providências legais necessárias para resguardar a integridade física e 

psíquica da pessoa em desenvolvimento.

 Parágrafo único. Considera-se em situação de risco as crianças e 

adolescentes:

I – cujos responsáveis legais ou acompanhantes estejam em visível estado 

de embriaguez ou sob o efeito de substância entorpecente;

II – expostos ao abandono;

III – sob a influência de agentes externos prejudiciais, tais como álcool, 
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substâncias entorpecentes e similares;

IV – envolvidos em conflitos generalizados, caracterizados por 

participação em rixas, quadrilha ou bando (gangue);

V – susceptíveis a serem vítimas de exploração sexual ou ilícitos 

análogos;

VI – nos demais casos previstos em lei.

Art. 7º Para os fins de responsabilização administrativa pela 

inobservância do disposto nesta Portaria, consideram-se solidariamente 

responsáveis:

I. Em relação aos estabelecimentos onde entrada e/ou permanência de 

crianças ou adolescentes é objeto de regulação: os proprietários, 

diretores, dirigentes, gerentes, responsáveis, funcionários e empregados 

a qualquer título, ainda que eventuais;

II. Em relação aos eventos onde entrada e/ou permanência de crianças ou 

adolescentes é objeto de regulação: o promotor ou organizador do evento, 

funcionários e empregados a qualquer título, ainda que eventuais, além 

dos responsáveis pelo estabelecimento;

III. Em relação à venda, fornecimento ainda que gratuito ou entrega a 

qualquer título ou de qualquer forma de produtos cuja venda, fornecimento 

ou entrega a crianças e adolescentes é objeto de regulação: o 

proprietário, gerente, responsáveis, funcionários e empregados a 

qualquer título, ainda que eventuais.

Art. 8º Para os fins de responsabilização administrativa pela 

inobservância do disposto nesta Portaria, consideram-se ainda 

responsáveis o responsável legal ou parente, nas situações onde a 

criança ou adolescentes estiverem em sua companhia no momento da 

ocorrência da infração.

§ 1º A responsabilidade administrativa prevista no caput deste artigo será 

apurada sem prejuízo da responsabilidade criminal por omissão ou 

negligência, bem como da responsabilidade administrativa por 

descumprimento doloso ou culposo dos deveres do poder familiar, tutela, 

curatela ou guarda.

§ 2º A responsabilidade do responsável legal ou parente da criança ou 

adolescente é independente da responsabilidade dos responsáveis pelos 

estabelecimentos e/ou eventos e/ ou produtos, devendo ser apurada em 

procedimento autônomo.

CAPÍTULO II

DO ACESSO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LOCAIS E EVENTOS

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º As crianças e adolescentes não terão acesso a quaisquer eventos 

cuja programação seja classificada como inadequada à sua faixa etária 

(art. 75 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Art. 10º A propaganda dos eventos nos quais seja permitida a entrada de 

menores não poderá conter qualquer divulgação que incentive o consumo 

de bebidas alcoólicas ou de substâncias que causem dependência física 

ou psíquica ou ainda que incentive ou promova qualquer prática que atente 

contra a integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente.

Art. 11. Os responsáveis pelos estabelecimentos e/ou eventos nos quais 

seja permitida a entrada de menores deverão promover rigorosa 

fiscalização interna, de modo a garantir o não fornecimento de bebidas 

alcoólicas a crianças e adolescentes, identificando e comunicando 

imediatamente às autoridades caso terceiras pessoas sejam flagradas 

fornecendo tais espécies de bebidas a menores no interior do 

estabelecimento/evento.

Art. 12. O descumprimento de quaisquer das disposições deste Capítulo 

sujeita o infrator/responsável à pena de multa de 03 (três) a 20 (vinte) 

salários mínimos, aplicando-se a multa em dobro no caso de reincidência 

(arts. 249 e 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Parágrafo Único. A multa será aplica de forma autônoma, ainda que no 

mesmo procedimento, para cada situação de descumprimento do disposto 

neste Capítulo.

SEÇÃO II

DA PERMANÊNCIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM LOGRADOUROS 

PÚBLICOS

Art. 13. A permanência de crianças e adolescentes em logradouros 

públicos somente será permitida desde que o local não comprometa sua 

integridade física, psíquica e moral e em locais onde não haja 

comercialização ou consumo de bebidas alcoólicas.

SEÇÃO III

BAILES, FESTAS E PROMOÇÕES DANÇANTES DE NATUREZA NÃO 

COMERCIAL

Art. 14. Entende-se por baile, festa e promoção dançante de natureza não 

comercial:

I. o evento organizado por instituição de ensino, religiosa ou filantrópica;

II. o evento de caráter familiar;

III. o evento destinado especificamente a crianças e adolescentes, desde 

que não caracterize qualquer das hipóteses das seções seguintes;

 Parágrafo Único. Na hipótese do inciso ‘III’ do presente artigo, é 

imprescindível autorização judicial para a realização do evento, a ser 

obtida nos termos do artigo 33 desta Portaria.

Art. 15. A criança e o adolescente de até 18 (dezoito) anos incompletos 

poderão permanecer no recinto onde se realiza baile, festa ou promoção 

dançante de natureza não comercial, desde que acompanhados do 

responsável legal, parente ou acompanhante, na forma do art. 2.º e art. 

3.º desta Portaria.

Parágrafo Único. É proibida a entrada ou permanência de criança e 

adolescente em eventos a que se refere esta Seção desacompanhados 

de responsável, parente ou acompanhante.

SEÇÃO IV

BOATES E CONGÊNERES

Art. 16. É proibido o acesso ou permanência de criança ou adolescente 

(menores de 18 anos) em estabelecimentos similares a boates, clubes 

dançantes ou eventos festivos denominados open bar ou similares 

(lugares fechados em cujo interior haja o fornecimento gratuito ou não de 

bebidas alcoólicas).

§ 1º - Os donos dos estabelecimentos de que trata o caput deste artigo 

deverão afixar, em local visível, AVISO (em letras com tamanho mínimo de 

4 cm), orientando o público sobre tais proibições, com os seguintes 

dizeres: "É PROIBIDA A ENTRADA OU PERMANÊNCIA DE MENORES DE 18 

ANOS NESTE RECINTO".

 § 2º - O infrator estará sujeito a pena de multa de três a vinte salários 

mínimos e, em caso de reincidência, ao fechamento temporário do 

estabelecimento (Art. 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

 § 3º - Para a realização dos eventos de que trata este capítulo não será 

necessário alvará judicial, uma vez que não será permitida a presença de 

crianças ou adolescentes.

 SEÇÃO V

ESPETÁCULOS PÚBLICOS, "SHOWS" E MUSICAIS

Art. 17º. Os menores de 18 (dezoito) anos poderão entrar e permanecer 

em espetáculos públicos, "shows" e musicais - não realizados em boates, 

congêneres ou equiparados, desde que acompanhados do responsável 

legal, parente ou acompanhante, na forma do art. 2.°, art. 3.° e 4.° desta 

Portaria.

Parágrafo Único. É proibida a entrada ou permanência de criança e 

adolescente em eventos a que se refere esta Seção desacompanhados 

de responsável, parente ou acompanhante. (Alterado pela Portaria nº 

01/2017)

SEÇÃO VI

FESTAS "RAVE"

Art. 18. É proibida a entrada ou permanência de crianças e adolescentes 

em festa "rave" de qualquer espécie, assim entendida como aquela 

realizada em lugares abertos e afastados como sítios, clubes de recreio 

ou em lugares distantes da agitação da cidade.

SEÇÃO VII

CARNAVAL

Art. 19. As regras sobre frequência e permanência de crianças e 

adolescentes nas festividades carnavalescas serão estabelecidas 

anualmente, previamente ao evento, através de Portaria específica deste 

Juízo.

SEÇÃO VIII

ESTÚDIOS DE TEATRO, RÁDIO, CINEMA E CONGÊNERES

Art. 20. A criança somente poderá entrar ou permanecer em estúdios de 

teatro, rádio, cinema e congêneres, participando inclusive de suas 

atividades, respeitadas as restrições legais relativas à faixa etária da 

programação, desde que acompanhada de do responsável legal, parente 

ou acompanhante, na forma do art. 2.º, art. 3.º e 4.º desta Portaria.

Art. 21. O adolescente somente poderá entrar ou permanecer em estúdios 

de teatro, rádio, cinema e congêneres, participando inclusive de suas 

atividades, respeitadas as restrições legais relativas à faixa etária da 

programação, desde que autorizado por escrito pelo responsável legal ou 

acompanhado deste ou de parente.

SEÇÃO IX

PARTICIPAÇÃO EM ESPETÁCULOS PÚBLICOS, CERTAMES DE BELEZA E 
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DESFILES DE MODA

Art. 22. É imprescindível autorização judicial para a realização de eventos 

do tipo espetáculos públicos, "shows", certames de beleza e desfiles de 

moda que contem com a participação de crianças e adolescentes na 

qualidade de atores, cantores, dançarinos ou modelos, a ser obtida nos 

termos desta Portaria.

Parágrafo Único. A exposição da criança e do adolescente não poderá ter 

caráter vexatório, constrangedor ou pornográfico e tampouco poderá 

dar-se em condições que comprometam sua integridade física, psíquica e 

moral (arts. 232 e 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

SEÇÃO X

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ABERTOS A 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES E A FISCALIZAÇÃO PELO PROMOTOR DO 

EVENTO

Art. 23. Deverá ser solicitada autorização judicial para a realização de 

eventos públicos com a participação de crianças e adolescentes, a qual 

será obtida mediante preenchimento das seguintes exigências:

I. apresentação de requerimento formulado pelo promotor ou organizador 

do evento, pessoa física ou jurídica, com qualificação completa, firma 

reconhecida e descrição detalhada do evento a ser realizado, com 

indicação da data e local da realização, público alvo, horário de início e 

encerramento, programação, número de ingressos disponibilizados para 

venda e vendidos, e ainda com indicação da pretensão de comércio de 

bebida alcoólica e tabaco;

II. cópia dos documentos pessoais do promotor do evento ou organizador 

e, em caso de pessoa jurídica, cópia do estatuto social e relação 

atualizada dos sócios, com cópia dos documentos individuais;

III. apresentação de termo de vistoria dos Agentes da Infância e 

Juventude, com indicação da adequação do ambiente e programação para 

o público alvo pretendido;

IV. apresentação de comprovante da comunicação da realização do 

evento à Polícia Militar;

V. apresentação de cópia do alvará de autorização do evento emitido pelo 

Poder Público Municipal;

VI. na hipótese de participação de adolescentes na qualidade de atores, 

cantores, dançarinos ou modelos, apresentação de autorização do 

responsável legal para participação do menor, com firma reconhecida e 

acompanhada de cópia do documento de identificação do menor e do 

responsável legal.

Art. 24. O requerimento referido no artigo anterior e respectiva 

documentação deverão ser apresentadas em Juízo com, no mínimo, 10 

(dez) dias de antecedência em relação à data do evento, sob pena de não 

conhecimento e vedação da entrada e participação de crianças e 

adolescentes.

Art. 25. Para fins de fiscalização do cumprimento das normas relativas a 

crianças e adolescentes, na entrada dos eventos dos quais participem 

menores será obrigatória a apresentação de documentos destes e dos 

responsáveis legais e/ ou acompanhantes.

Art. 26. O descumprimento de quaisquer das disposições desta seção 

sujeita o responsável à pena de multa de 03 (três) a 20 (vinte) salários 

mínimos, aplicando-se a multa em dobro no caso de reincidência (artigos 

249 e 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

CAPÍTULO III

DO ACESSO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A CASAS DE JOGOS EM 

GERAL

SEÇÃO I

CASAS DE DIVERSÕES ELETRÔNICAS

Art. 27. A entrada e permanência de crianças e adolescentes em lan 

houses, cibercafés, cyber officies e estabelecimentos congêneres deve 

obedecer os ditames da Lei Estadual n.º 8.502, de 09 de junho de 2006.

Art. 28. O descumprimento de quaisquer das disposições da referida 

norma sujeita o responsável à pena de multa de 03 (três) a 20 (vinte) 

salários mínimos, aplicando-se a multa em dobro no caso de reincidência 

(artigos 249 e 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

SEÇÃO II

BILHAR, SINUCA, CONGÊNERES E CASAS DE APOSTA

Art. 29. É proibida a entrada ou permanência de criança e adolescentes 

em estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca, bingo ou 

congêneres e casas de jogos.

Parágrafo Único. Entende-se por casas de jogos as que realizem apostas 

ou jogos de azar, ainda que eventualmente.

Art. 30. O responsável pelos estabelecimentos indicados no artigo anterior 

deverá promover rigorosa fiscalização para não permitir a entrada ou 

permanência de crianças e adolescentes no local, afixando avisos para 

orientação do público (Art. 80 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Art. 31. O descumprimento de quaisquer das disposições deste Capítulo 

sujeita o infrator/responsável à pena de multa de 03 (três) a 20 (vinte) 

salários mínimos, aplicando-se a multa em dobro no caso de reincidência 

(artigos 249 e 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

CAPÍTULO IV

HOSPEDAGEM

Art. 32. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, 

pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado por 

responsável legal ou na companhia deste.

Parágrafo Único. O infrator/responsável será punido com pena de multa de 

10 (dez) a 50 (cinquenta) salários mínimos de referência. Em caso de 

reincidência, o estabelecimento poderá ser fechado por até quinze dias 

(Art. 250 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

CAPÍTULO V

DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Art. 33. É proibida a venda a crianças ou adolescentes de produtos 

voláteis, como a substância conhecida como "cola de sapateiro", o 

"thiner", o éter ou congêneres, e de latas de tintas ou vaporizadores de 

tinta ("sprays"), assim como pincéis.

§ 1º Estão excluídas da proibição as tintas atóxicas e os pincéis que se 

destinarem exclusivamente ao uso escolar.

§ 2º Os estabelecimentos que comercializarem tais produtos deverão 

afixar aviso quanto às proibições referidas neste artigo.

 § 3º O responsável está sujeito a pena de multa de 03 (três) a 20 (vinte) 

salários mínimos, aplicando-se a multa em dobro no caso de reincidência 

(Art. 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

CAPÍTULO VI

DO DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS ESTABELECIDAS NESTA PORTARIA

SEÇÃO I

DAS PROVIDÊNCIAS RELATIVAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Art. 34. O agente da autoridade (policial civil, policial militar, agentes da 

infância e juventude ou conselheiro tutelar) que encontrar crianças ou 

adolescentes em locais e/ou eventos impróprios, segundo as normas da 

presente Portaria, deverá determinar que estes, bem como seus 

responsáveis legais ou parentes porventura presentes, saiam 

imediatamente do local e, se necessário, recolham-se a suas residências.

§ 1º Em caso de não cumprimento da ordem emanada do agente da 

autoridade, a criança ou adolescente será apreendido e encaminhado ao 

Conselho Tutelar para imediata entrega ao responsável legal, mediante 

termo de entrega e advertência.

§ 2º Não comparecendo responsável legal para o recebimento da criança 

ou adolescente, o Conselho Tutelar deverá aplicar ao menor medida de 

proteção consistente em colocação temporária em abrigo.

Art. 35. O agente da autoridade (policial civil, policial militar, inspetor de 

menores ou conselheiro tutelar) que constatar a venda, o fornecimento 

ainda que gratuito ou entrega a qualquer título ou de qualquer forma de 

produtos a crianças ou adolescentes em desacordo com as normas da 

presente Portaria, deverá encaminhar a criança ou adolescente ao 

Conselho Tutelar para imediata entrega ao responsável legal, mediante 

termo de entrega e advertência.

SEÇÃO II

DAS PROVIDÊNCIAS RELATIVAS AOS RESPONSÁVEIS PELO LOCAL, 

EVENTO OU FORNECIMENTO DO PRODUTO

Art. 36. Nas hipóteses dos artigos 34 e 35, o agente da autoridade (policial 

civil, policial militar, inspetor de menores ou conselheiro tutelar) deverá 

lavrar auto de infração/ constatação, para fins de instauração de 

processo para apuração de infração administrativa, na forma do art. 194 

do ECA.

Parágrafo único. O auto de infração deverá ser encaminhado Juízo da 

Infância e Juventude no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 37. Quando nenhuma sanção específica tenha sido mencionada, o 

descumprimento das prescrições da presente Portaria implicará na 

imposição de pena de multa de 03 (três) a 20 (vinte) salários mínimos, 

aplicando-se a multa em dobro no caso de reincidência (Art. 249 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente), sem prejuízo de outras sanções 

de ordem administrativa ou penal.

Art. 38. É proibido impedir ou embaraçar a atuação dos Agentes da 
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Infância e Juventude, conselheiros tutelares, agentes credenciados, 

representante do Ministério Público ou de qualquer outro agente de 

autoridade no exercício de função prevista no Estatuto da Criança e do 

Adolescente e, em especial, na fiscalização do cumprimento do disposto 

nesta Portaria.

 Parágrafo Único. O infrator ficará sujeito às seguintes penalidades:

Pena Criminal. Detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos. (Art. 236 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente).

Pena Administrativa. Multa de 03 (três) a 20 (vinte) salários mínimos, 

aplicando-se a multa em dobro no caso de reincidência (Art. 249 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente).

Art. 39. A presente Portaria explicita e regulamenta algumas das 

obrigações contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente e legislação 

extravagante, mas não exclui as demais obrigações e penalidades 

contidas no referido Estatuto ou em outros diplomas legais, cuja ignorância 

não se poderá alegar para escusar-se do cumprimento da lei.

Parágrafo Único. Os casos omissos serão decididos pelo Juízo da Infância 

e Juventude, respeitadas as prescrições legais e ouvido sempre o 

representante do Ministério Público.

Art. 40. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, por 

simples afixação no quadro de publicação desta Unidade Jurisdicional, 

revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria 01/2010, 

deste Juízo.

Parágrafo único. Os estabelecimentos que comercializem produtos e 

prestem serviços indicados nesta Portaria devem fixar cartazes com as 

proibições determinadas.

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

PRIMAVERA DO LESTE/MT, 29 DE OUTUBRO DE 2019.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006077-50.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. C. (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora, através de sua advogada constituída, ante a 

tentativa infrutífera em localizar a requerida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007206-90.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. T. M. D. (AUTOR(A))

L. D. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. V. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, através de seu advogado constituído DOUTOR 

ANÍBAL FRANCISCO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB/MT 55499, 

para complementação do endereço da parte requerida ante a informação 

juntada pelo Oficial de Justiça (id. 28340136).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005250-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA DESSORDI OAB - MT21210/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. H. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

M. S. P. (REU)

Z. S. P. (REU)

S. R. S. P. (REU)

W. G. S. P. (REU)

K. C. S. P. P. (REU)

E. N. R. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

P. K. S. P. (REU)

C. R. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE CASTRO OAB - MT20442/O (ADVOGADO(A))

CLEBER MARCONDES OAB - PR24530 (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora, por meio de sua advogada constituída ante a 

tentativa infrutífera em localizar o requerido Marcos Sergio Pereira (id. 

28253049).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007887-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

QUESLLEI MAURICIO ALVES DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE RISSI DUTRA (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar os requerentes, através de seu advogado Dr. Luiz Carlos Resende, 

OAB/MT nº 8987, para que façam a juntada das certidões negativas 

cíveis, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003569-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D AVILA OAB - MT0014063A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003569-68.2018.8.11.0037.s REQUERENTE: ADEMILSON SOUSA ALVES 

REQUERIDO: ANTONIA GUIMARAES SIRQUEIRA Vistos etc. Ademilson 

Sousa Alves ajuizou a presente ação de conversão de separação 

consensual em divórcio em desfavor de Antonia Guimarães Sirqueira. 

Citada, a requerida contestou a ação aduzindo que há pendências de 

pagamento no que se refere aos alimentos que deveriam ter sido pagos à 

si e aos três filhos pelo requerente, mas quanto à conversão da 

separação em divórcio “informa que está plenamente de acordo com o 

pedido de divórcio do Requerente, haja vista que há muito tempo almeja a 

regularização de seu estado civil”. A Defensoria Pública, assistindo o 

autor, pugnou pelo julgamento antecipado da lide. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido: Defiro a gratuidade da justiça à requerida. 

Considerando satisfeitas as exigências legais e com o reconhecimento do 

pedido formulado na ação, converto a separação judicial de Ademilson 

Sousa Alves e Antonia Guimarães Sirqueira em divórcio, com fundamento 

no art. 1580 do Código Civil e JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, III, “a”. do CPC. No que se refere aos 

alimentos, registro que cabe à titular do direito, querendo, postular pelos 

meios cabíveis. Isento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, face à gratuidade da justiça. Transitada em julgado, 

expeça-se mandado de averbação e se arquivem os autos. Publicada e 

registrada no sistema Apolo. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 

31/01/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 116515 Nr: 7162-35.2012.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENITA PAZ MENDES, RENATO JORDANI RAISEL DA 

CRUZ JUNIOR, SUNAMITA PEREIRA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO JORDANI RAISEL DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB:, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO BISPO DE ARAUJO 

FILHO - OAB:14537/MT

 Vistos etc.

Visando à tentativa de solução pacífica desta demanda, designo audiência 

de conciliação para o dia 14/05/2020 às 16h30min.

Friso que a finalidade da audiência é tentar a composição e partilha 

amigável entre as partes, que são maiores e capazes, notadamente 

porque este processo se arrasta desde 2012.

Intime-se, atentando-se que Renato esta assistido pela Defensoria Pública 

(fla.195).

Intime-se Sunamita no endereço fornecido às fls. 194.

Cumpra-se, intimando todos os herdeiros para comparecimento.

Primavera do Leste – MT, 22/01/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 49397 Nr: 4800-36.2007.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479, Luiz Carlos Rezende - OAB:, OVIDIO LUIZ 

GIRARDELLO - OAB:10665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 Vistos etc.

Para decidir acerca do pedido de dissolução de duas empresas em que o 

de cujus figura como sócio no estado do Paraná, determino:

1. Que se oficie a Junta Comercial do Estado do Paraná a fim de que 

informe a situação registral das pessoas jurídicas Transportes Segredo 

Sociedade Civil Ltda e UDE Serviços Gerais Sociedade Civil Ltda, no prazo 

de 15 dias;

2. Que se intime o inventariante para juntar ao feito as certidões negativas 

municipal (do local em que se situam as empresas), estadual (Paraná) e 

federal no CNPJ das empresas Transportes Segredo Sociedade Civil Ltda 

e UDE Serviços Gerais Sociedade Civil Ltda, no prazo de 15 dias.

Inobstante a manifestação de Edileuza na f. 3040, verifico que não há 

demonstrativo da alteração contratual da empresa Santos da Gama e Cia 

Ltda na Junta Comercial, cuja obrigação foi assumida na audiência de f. 

3036, razão pela qual determino a intimação de Edileuza para comprovar o 

cumprimento do acordo, no prazo de 15 dias, deferindo, portanto, o pedido 

do item “c” de f. 3045.

Por fim, defiro a suspensão do processo pelo período postulado no item 

“b” de f. 3045.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 27/01/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135990 Nr: 7550-64.2014.811.0037

 AÇÃO: Alteração do Regime de Bens->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS, MM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, Andresa Martignago de Souza - 

OAB:13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRESA 

MARTIGNAGO DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

7550-64.2014.811.0037, Protocolo 135990, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146223 Nr: 2630-13.2015.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VNDM, VANESSA NEVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MARTIGNAGO - ESPOLIO, 

BARBARA FERGUTZ, ALINI BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CESAR GALENO COSTA - 

OAB:45518, MARCIA OSTAPENKO - OAB:OAB/PR 60300, VILMAR 

CAMARGO OLENIK - OAB:61671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CESAR GALENO COSTA 

- OAB:45518, MARCIA OSTAPENKO - OAB:OAB/PR 60300, VILMAR 

CAMARGO OLENIK - OAB:61671

 Condierando a decisão dos autos 138729, INTIMO as partes, na pessoa 

dos advogados, para comparecerem na audiência de conciliação 

designada para o dia 14/05/2020, às 17h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155973 Nr: 7162-30.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte autora, por meio 

de seu advogado constituído, acerca do desarquivamento do 

procedimento, bem como para que efetue a carga dos autos para a 

extração de cópias, no prazo de cinco dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126325 Nr: 8889-92.2013.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA LUVISON DA SILVA, ANDERSON DA SILVA, 

CLÉBER DA SILVA, LEANDRO DA SILVA, CARLA RENATA ROSA DE 

ABREU DA SILVA, LUCINEIA MARTINS DA SILVA, ISSAIRA YURI KOGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, KAROLINE 

SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 14618, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - 

OAB:5073/MT, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, TAISE 

PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623, VERA LUCIA MARQUES 

LEITE - OAB:MT/ 11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte autora, por meio 

de seu advogado constituído, acerca do desarquivamento do 

procedimento, bem como para que efetue a carga dos autos para a 

extração de cópias, no prazo de cinco dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003419-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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WILSON VICENTE FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESTE JUÍZO (REU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003419-24.2017.8.11.0037.s 

AUTOR(A): WILSON VICENTE FERREIRA REU: DESTE JUÍZO Vistos etc. 

Intime-se pessoalmente a parte autora para atender a decisão proferida, 

requerendo o que entender de direito, por meio da Defensoria Pública, no 

prazo de 15 dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Primavera do Leste, 

31/01/2019. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003326-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA DIAS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILEBALDO JOSE DOS REIS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003326-61.2017.8.11.0037.s 

REQUERENTE: WILMA DIAS REIS INVENTARIADO: VILEBALDO JOSE DOS 

REIS Vistos etc. Intime-se pessoalmente a parte autora para atender a 

decisão proferida, apresentando as primeiras declarações e os 

endereços dos herdeiros não encontrados, por meio da Defensoria 

Pública, no prazo de 15 dias. Antes de dar prosseguimento no 

cumprimento da decisão inicial, aguarde-se nova decisão que levará em 

consideração as primeiras declarações, quando será possível aferir o rito 

a seguir (inventário, arrolamento comum ou até, eventualmente, 

arrolamento sumário). Após, conclusos. Cumpra-se. Primavera do Leste, 

31/01/2019. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007254-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARCIO SOARES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

GISLAINE ALVES OAB - MT19990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO 

LESTE (REU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007254-83.2018.8.11.0037.s 

AUTOR(A): WILLIAN MARCIO SOARES DE ALMEIDA REU: JUÍZO DA 

PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos 

etc. Considerando que não foi declarada a existência de nenhum herdeiro 

na certidão de óbito e não foram encontrados dependentes do de cujus 

junto à Previdência Social, bem como diante do entendimento do STJ, 

conforme decisão retro, designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 29/10/2020 às 14h00min. Determino a abertura de vistas ao Ministério 

Público, para intervir como fiscal da ordem jurídica, em razão do eventual 

interesse público no feito (art. 1819 a 1823, do CC). Intimem-se. Dê-se 

ciência. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31/01/2020. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005705-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIETA LIBARDONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005705-72.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: MARIA ANTONIETA LIBARDONI REQUERIDO: ESTE JUÍZO 

Vistos etc. Defiro o pedido retro e de ID 25787291. Com a resposta, dê-se 

nova vista à Defensoria Pública e venham os autos conclusos. 

Cumpra-se. PRIMAVERA DO LESTE, 31 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001922-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE BORBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA MATZEMBACKER OAB - RS76702 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOMAR MORAES DE AVILA (REU)

PEDRO MORAES DE AVILA (REU)

OLIVAM MORAES DE AVILA (REU)

CINARA MORAES DE AVILA (REU)

SIMONE MORAES DE AVILA GUADAGNIN (REU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001922-04.2019.8.11.0037.s 

AUTOR(A): VERA LUCIA DE BORBA REU: OLIVAM MORAES DE AVILA, 

PEDRO MORAES DE AVILA, DIOMAR MORAES DE AVILA, SIMONE 

MORAES DE AVILA GUADAGNIN, CINARA MORAES DE AVILA Vistos etc. 

Considerando que não houve até o presente momento tentativa de 

conciliação em audiência com esta juíza e tendo em vista que deve ser, a 

todo tempo, buscada a composição entre as partes, designo audiência de 

conciliação para o dia 03/11/2020 às 14h00min. Intimem-se. Dê-se ciência. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31/01/2020. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001296-82.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLOUDUARDO XAVIER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI VEIGA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001296-82.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: CLOUDUARDO XAVIER DE SOUZA REQUERIDO: ROSELI 

VEIGA DE ARRUDA Vistos etc. Considerando a existência de herdeiro 

menor, manifeste-se o Ministério Público e venham os autos, em seguida, 

conclusos. Cumpra-se. PRIMAVERA DO LESTE, 31 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001301-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORIPES PAULA SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO
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interloc ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL 

D E  P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001301-75.2017.8.11.0037. REQUERENTE: SONIA APARECIDA DA SILVA 

INVENTARIADO: FLORIPES PAULA SANTOS Vistos etc. Considerando que 

desde o pedido de suspensão até a presente data já decorreu o prazo 

solicitado, intime-se a inventariante para dar seguimento ao feito, no prazo 

de 15 dias. Cumpra-se. PRIMAVERA DO LESTE, 31 de janeiro de 2020. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000025-04.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY WILSON MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA ALVES SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000025-04.2020.8.11.0037.s 

EXEQUENTE: WESLEY WILSON MOREIRA EXECUTADO: MARCELA ALVES 

SANTOS Vistos etc. Recebo a inicial e defiro a gratuidade da justiça. 

Anote-se que o presente feito deverá tramitar em segredo de justiça. 

Cite-se e intime-se a requerida nos termos do art. 525 e seguintes do CPC 

(art. 536, § 4º, do CPC). Sem prejuízo, determino a realização de visita in 

loco pelos agentes de infância e juventude a fim de orientar e advertir a 

executada no sentido de que, enquanto não sobrevier nova decisão 

judicial ou acordo, vigem os exatos termos da transação homologada. 

Junte-se relatório no prazo de 15 dias. Por fim, determino a participação 

das partes na Oficina de Pais e filhos que se realizará em 21/03/2020 às 

13:00 horas na UNIC. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 31/01/2020. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000001-73.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA DE JESUS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DA SILVA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000001-73.2020.8.11.0037.s 

REQUERENTE: ALZIRA DE JESUS NASCIMENTO REQUERIDO: ADRIANO 

DA SILVA MARTINS Vistos etc. Recebo a inicial na forma proposta. Defiro 

a justiça gratuita e determino que o feito tramite sob segredo de justiça. 

Quanto ao pedido liminar para que o requerido forneça o boleto ou dados 

bancários para que a Requerente continue a pagar as parcelas do 

financiamento da casa, defiro-o como forma de evitar imbróglios 

financeiros sobre o bem partilhável e prejuízos à terceiro, no caso, a 

instituição financeira. Intime-se o requerido para que forneça o boleto ou 

os dados para que a requerente continue dando quitação às parcelas do 

financiamento do imóvel, no prazo de dez dias. Não cumprindo o requerido 

com a obrigação determinada no prazo assinalando, o que deverá ser 

noticiado pela requerente nos autos, determino, desde já, que se oficie ao 

banco caixa Econômica Federal a fim que informe os dados para 

pagamento do financiamento em questão ou emita novo boleto, 

entregando-o à autora para dar continuidade aos pagamentos. Atendendo 

ao art. 334, do CPC, designe-se audiência de mediação, a qual deverá ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

comarca, localizado na UNIC (Universidade de Cuiabá) na Avenida Paulo 

Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, neste município. Cite-se e 

intime-se o requerido, nos termos da lei. Intime-se a autora. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 31/01/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007111-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007111-94.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: EDUARDO STEFANO MAZZUTTI EXECUTADO: JEAN 

CARLOS MIRANDA Vistos etc. Intime-se o exequente para que informe 

endereço atual do executado, a fim de que possa ser intimado 

pessoalmente da penhora realizada. Intimado o executado e não sendo 

apresentada qualquer impugnação, venham-me os autos conclusos para 

concessão de alvará e liberação dos valores. Friso que não há como ser 

acolhida a intimação do executado nos termos postulados no ID nº 

26600816, vez que não realizada na forma prescrita em lei (intimação 

pessoal do executado acerca da penhora realizada). Cumpra-se. 

Primavera do Leste – MT, 31/01/2020. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007541-12.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE MARIA GUSTMANN RIBEIRO (REQUERENTE)

VALMIR ANTONIO VIEIRA GUSTHMANN (REQUERENTE)

ALTAMIR JOSE VIEIRA GUSTMANN (REQUERENTE)

ANA PAULA VIEIRA GUSTMANN (REQUERENTE)

IZAURA VIEIRA GUSTHMANN (INVENTARIANTE)

PLINIO DA APARECIDA VIEIRA GUSTMANN (REQUERENTE)

IVANI TERESINHA VIEIRA GUSTMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLENE RODRIGUES DE MELO SANTOS OAB - MT25168/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA APARECIDA GUSTMANN (DE CUJUS)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007541-12.2019.8.11.0037. 

INVENTARIANTE: IZAURA VIEIRA GUSTHMANN REQUERENTE: ALTAMIR 

JOSE VIEIRA GUSTMANN, PLINIO DA APARECIDA VIEIRA GUSTMANN, 

IVANI TERESINHA VIEIRA GUSTMANN, ANA PAULA VIEIRA GUSTMANN, 

IVANILDE MARIA GUSTMANN RIBEIRO, VALMIR ANTONIO VIEIRA 

GUSTHMANN DE CUJUS: JOAO DA APARECIDA GUSTMANN Vistos etc. 

Trata-se de ação de inventário interposta após o óbito de João da 

Aparecida Gustmann. Verifico que foi mencionada como autora a viúva 

Sra. Isaura. Todavia, todos os herdeiros são capazes e constituíram a 

mesma causídica. Outrossim, há, segundo se denota na exordial, acordo 

sobre a partilha, vez que se postula a adjudicação do espólio, que é 

composto por apenas um bem ao qual foi atribuído o valor de R$ 

20.615,00. Assim, recebo a inicial, defiro a gratuidade da Justiça, nomeio a 

Sra. Isaura inventariante e determino a sua intimação, bem como da 

causídica constituída pelos herdeiros, para se manifestarem no prazo de 

30 dias sobre a possibilidade e o interesse da conversão do rito para o 

arrolamento sumário (art. 659, do CPC). Havendo o interesse no 

prosseguimento do feito nos termos do art. 659 a 663 do CPC, deverá a 

inventariante colacionar aos autos a certidão negativa faltante (Estadual – 

PGE e SEFAZ), no prazo de 30 (trinta) dias. Com a manifestação, 

conclusos para análise da partilha ou ulteriores deliberações, conforme o 

caso. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31/01/2020. Lidiane 

de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000991-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

HILVETE MARIA DOS SANTOS OAB - DF23829-O (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615-O 

(ADVOGADO(A))

RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS OAB - MT23975-O 

(ADVOGADO(A))

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381-O 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945-B (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO MARSARO OAB - MT12832-O (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000991-69.2017.8.11.0037 (PJe) Cumprimento de Sentença Exequente: 

João Oliveira de Lima Executado: Banco do Brasil S/A Vistos etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença proposto por João Oliveira de Lima em face 

de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A 

obrigação executada foi integralmente adimplida, mediante depósito 

voluntário do valor exequendo, consoante petição inclusa 

(Num.24554481). Isso posto, extinto o crédito pelo pagamento, declaro 

satisfeita a obrigação e julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 526, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará em favor do exequente. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. Primavera do Leste 

(MT), 29 de janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001529-79.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO DEFENTE NETO (EXECUTADO)

MAURO DEFENTI (EXECUTADO)

IZAURA APARECIDA SABADINI DEFENTI (EXECUTADO)

LUIZ DEFENTI (EXECUTADO)

OLINEIDE APARECIDA GRANZOTTO DEFENTE (EXECUTADO)

ELIANE DE FATIMA LAGUNA DEFENTE (EXECUTADO)

MAURO JUNIOR DEFENTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT9381-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte executada para se manifestar no prazo legal sobre a petição 

juntada no Id 26293481, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005941-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA OAB - MT8694-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1005941-24.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios Requerente: João Oliveira de Lima Requerido: Banco do 

Brasil S/A Vistos etc. Trata-se de ação de arbitramento de honorários 

advocatícios proposta por João Oliveira de Lima em face de Banco do 

Brasil S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A pretensão 

material é o arbitramento de honorários advocatícios em virtude dos 

trabalhos prestados pelo autor nos autos da Ação de Cobrança nº 

91/2002 (atual 143/2007), com observância do patamar fixado na Tabela 

IX do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, em razão da ausência 

de adimplemento contratual pela instituição bancária. Formada a 

angularidade da relação jurídica processual, a parte requerida contestou a 

ação e arguiu a preliminar de inépcia da inicial em face da manutenção dos 

efeitos dos termos do contrato de prestação de serviço advocatícios 

entabulado entre as partes. Em preliminar, suscitou a carência da ação 

pela inexistência de direito subjetivo aos pretendidos honorários 

advocatícios, uma vez que o pedido se origina de causa de pedir 

desamparada na lei processual civil vigente. No mérito, sustentou a 

impossibilidade de discussão dos honorários advocatícios, em sede de 

arbitramento, ante a disposição contratual de termo ainda não atingido. 

Alternativamente, protestou pela fixação do valor mínimo previsto na tabela 

de referência para os atos praticados (Num. 12613168). A parte autora 

impugnou a contestação, refutando arguição de inépcia da petição inicial, 

consignando que, nos termos do artigo 330, §1º, do Código de Processo 

Civil, não há que se cogitar inépcia, uma vez que os fatos foram 

devidamente expostos pelo autor de forma lógica. Adiante, a carência de 

ação deve ser afastada em razão do cabimento de arbitramento conforme 

previsão do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Finalmente, 

protestou pela procedência do pedido, nos termos da inicial (Num. 

13203653). Sentença extintiva prolatada, reconhecendo a carência de 

ação ante a ausência de interesse processual (Num.14320974). Em sede 

recursal, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu provimento 

ao apelo, reformando a sentença de modo a reconhecer a existência do 

interesse processual, com determinação de retorno dos autos para 

regular prosseguimento (Num.20630641). A parte autora protestou pelo 

julgamento antecipado do feito, ressaltando a posição adotada pelo E. 

Tribunal de Justiça quanto a fixação dos honorários advocatícios 

(Num.20701201). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

sentença. É o relatório. Fundamento. Decido. A análise do mérito não 

demanda dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da economia e 

celeridade processual, julgo antecipadamente o pedido, nos moldes do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Preliminar – Inépcia da Inicial Nos 

termos do artigo 330 e §1º do Código de Processo Civil, a petição inicial 

será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente 

ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas 

as prescrições dos arts. 106 e 321. § 1º Considera-se inepta a petição 

inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. No caso dos autos 

a petição inicial observou os requisitos legais, não havendo que se falar 

em inépcia, motivo pelo qual afasto a preliminar. Do mérito em sentido 

estrito A questão controvertida cinge-se à eventualidade do débito, cuja 

existência estaria condicionada ao êxito da ação, considerando a fixação 

da remuneração pelos serviços exclusivamente por meio de honorários de 

sucumbência. Para efeito de contextualização, registro o posicionamento 

firmado em sentenças precedentes, com a fixação da tese de ausência de 

interesse de agir, decorrente do fato do causídico haver pactuado, como 

forma de remuneração pelos trabalhos prestados, o recebimento mediante 

honorários de sucumbência (cláusula pro-labore), sendo que na hipótese 

de rescisão unilateral também constava do instrumento obrigacional ser 

devida a remuneração mediante eventual percepção dos honorários de 

sucumbência, evidentemente condicionada ao êxito da ação (Cláusula 

13ª). Transcrevo o fundamento: “Há óbice ao prosseguimento da relação 

jurídica processual, consistente na ausência de interesse de agir. Com 
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efeito, o interesse de agir, como condição da ação, é requisito 

indispensável ao exercício do direito de ação, ou, na linguagem do 

processualista Humberto Theodoro Júnior, “são exigências ou requisitos 

preliminares, cuja inobservância impede o juiz de ter acesso ao julgamento 

do mérito”. (p.162) Na clássica concepção do instituto, que considera o 

binômio necessidade/utilidade, o interesse de agir emerge da necessidade 

concreta da tutela jurisdicional para a proteção ao interesse substancial. 

Assim, a ação de arbitramento de honorários pressupõe a inexistência de 

convenção entre as partes, circunstância que justificaria a intervenção do 

Poder Judiciário. Nesse passo, imperativo reconhecer a impossibilidade de 

arbitramento de honorários advocatícios ao autor, na forma postulada, 

diante da previsão contratual expressa de tal remuneração. Como se 

depreende do contrato de prestação de serviços advocatícios 

apresentado pelo próprio autor, especificamente a cláusula oitava, o 

causídico será remunerado por meio de honorários de sucumbência 

(Num.10587602). Veja: “Cláusula oitava – O Contratado, excetuados os 

casos expressamente previstos neste contrato, será remunerado pelos 

honorários em que o devedor venha a ser condenado – honorários de 

sucumbência – observado o disposto na cláusula primeira e seus 

parágrafos e, quando for o caso, nos parágrafos desta cláusula, não 

podendo reclamar do contratante nenhum valor a esse título, seja este 

autor ou réu na demanda.” Trata-se de cláusula válida, também conhecida 

como pro-labore, que vincula os contratantes ao cumprimento e advento 

das condições definidas na avença (termo), nos termos do artigo 332 do 

Código Civil. Outrossim, a assertiva de rescisão inadvertida e unilateral 

que ensejasse arbitramento de honorários é afastada pela cláusula 

décima terceira do mesmo instrumento pactual, uma vez que regulada a 

rescisão: “Cláusula décima-terceira – Poderá o Contratante, a seu critério, 

sem justa causa, independentemente de aviso e/ou interpelação, 

denunciar o presente contrato, aplicando-se, quanto à remuneração, o 

disposto no parágrafo primeiro da cláusula oitava. A exigibilidade do 

crédito se dará quando ocorrer o recebimento dos honorários de 

sucumbência, ou quando os honorários se tornaram devidos por força da 

ocorrência de alguma hipótese prevista nos parágrafos da cláusula 

oitava.” Original sem destaque De fato, não há argumento jurídico 

verossímil para sustentar que “com a revogação dos poderes conferidos 

ao autor, sem que este tenha incorrido em culpa, o requerido lhe tirou a 

possibilidade de receber seus honorários” (trecho extraído da petição 

inicial). Tal argumento é sofisma, já que a rescisão não impede, inclusive 

por força contratual, a cobrança tempestiva da verba honorária, nos 

moldes contratuais. Aliás, tramitam no Juízo da 2ª Vara inúmeros 

processos em que advogados, por renúncia ou distrato, peticionaram ao 

Juízo para resguardo da parte que lhe cabe na sucumbência, no momento 

oportuno. Tal conduta, ao contrário de suprimir os direitos laborais, 

significa a observância do pactuado com o contratante, medida 

francamente legítima. Indaga-se: Qual o argumento jurídico válido para 

negar vigência à cláusula contratual pro-labore, pactuada entre partes 

plenamente capazes? A indagação sugere a resposta. É possível notar 

que as cláusulas contratuais são absolutamente claras ao definir os 

termos da remuneração pelo serviço advocatício. Surpreende, em 

verdade, a iniciativa processual diante da inequívoca ciência dos termos 

do contrato, formalizado com parte que, por força do ofício (advogado), 

competia zelar pela celebração de negócios jurídicos válidos. De fato, 

constitui inegável contrassenso a conduta de pleitear o recebimento de 

verbas advocatícias e instruir a petição inicial com o contrato, subscrito 

pelo próprio litigante, dispondo de modo diverso sobre os termos da 

remuneração pelo serviço prestado. Há que se observar a boa-fé objetiva, 

em especial, a decorrente da teoria do venire contra factum proprium, que 

veda o comportamento contraditório. Esse é o cerne da questão: a 

procedência da pretensão inicial implicaria em negar vigência ao contrato 

escrito celebrado entre as partes, no qual não há, em tese, 

hipossuficiência técnico-jurídica. Assim já decidiu o STJ em sede de 

Recurso Especial. Note: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PREVISÃO 

CONTRATUAL DE PRÓ-LABORE PELA SUCUMBÊNCIA DA CAUSA EM QUE 

O PROFISSIONAL PATROCINA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 

MULTA DO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/15. 1. Não incidem as 

disposições dos artigos 14 e 22 do Estatuto da OAB para a hipótese de 

existência de cláusula no contrato de prestação de serviços estipulando a 

remuneração exclusiva pela sucumbência processual. 2. Dissídio 

jurisprudencial não demonstrado. 3. É manifestamente improcedente o 

agravo interno que não impugna especificadamente o fundamento da 

decisão agravada (§1º do art.1.021 do CPC/15). Multa do parágrafo 4º do 

artigo 1.021 do CPC/15. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AgInt no 

REsp 1393784/ MS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 

2013/0263014-5, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), T3 - 

TERCEIRA TURMA, 01/09/2016 – STJ Diante desse contexto, soa retórico 

o questionamento: -“ajusta-se ao direito pretender que esse trabalho fique 

sem remuneração???” - haja vista que o próprio contrato prevê a forma de 

pagamento (verba de sucumbência) ao final da demanda. Distinta seria a 

situação acaso inexistisse contrato ou se o contrato fosse verbal, pois na 

hipótese caberia ao Judiciário implementar as condições legais à avença, 

reconhecendo, na ocasião de omissão contratual, o direito à remuneração. 

Portanto, inexiste pertinência na propositura de ação de arbitramento de 

honorários advocatícios diante da existência de contrato escrito 

estipulando exatamente a remuneração pelo serviço respectivo. Eventual 

discordância do negócio jurídico, acaso pautada em questão de ordem, 

deveria ter sido questionada em sede de ação anulatória, acaso reunidos 

os requisitos materiais específicos (teoria da invalidade do ato jurídico). 

Por fim, a capacidade técnica do autor lhe facultava a celebração do 

contrato em moldes distintos. Ao pactuar nos moldes citados, sem 

qualquer hipossuficiência jurídica, assumiu não somente os direitos, mas 

os ônus contratuais, já que voluntariamente aceitou ser remunerado por 

verba eventual, só perceptível ao término da relação jurídica processual 

(honorários de sucumbência). Por conseguinte, havendo contrato escrito 

estipulando o valor em percentual e o tempo de seu pagamento, inexiste 

interesse processual que legitime a propositura de ação de arbitramento 

de honorários.” Embora não haja alteração relevante quanto a convicção 

do acerto teleológico do conteúdo decisório, fato é que o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso tem firmado posicionamento no sentido 

de que, mesmo na hipótese da existência de contrato escrito e com 

cláusula de natureza pro-laboreválida, em havendo rescisão unilateral pela 

instituição bancária, seria devida a fixação dos honorários advocatícios 

pelo Poder Judiciário. Observe: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – FEITO EXTINTO POR CARÊNCIA DA 

AÇÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA REMUNERATÓRIA AD EXITUM – 

RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA QUE INVIABILIZOU A CONDIÇÃO 

DE PAGAMENTO – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – 

PRECEDENTE DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Não há impedimento para a contratação de 

profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de 

sucumbência (ad exitum). Contudo, sendo rescindido o contrato 

unilateralmente pelo mandante, é cabível o arbitramento da referida verba 

em juízo , devendo ser desconstituída a sentença extintiva (STJ, REsp nº. 

1.337.749/MS). (N.U 1001423-93.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) Para 

além de admitir a possibilidade de remuneração em condições diversas 

das contratualmente estabelecidas, o Tribunal passou a fixar como 

devidos honorários em observância ao disposto nos artigos 22, §2º, da 

Lei nº 8.906/94 e artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, com 

especial registro da posição firmada pelo STJ de que o desempenho 

profissional “não se resume à elaboração das peças processuais em si, 

cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o 

cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela 

que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter 

entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se 

levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao 

aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e 

não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente 

causar ao cliente”.[1] Não se pode ignorar, destarte, que o precedente 

admite o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da 

rescisão unilateral, com destaque ao fato de que a atividade do advogado 

é, via de regra, de meio, e não de resultado, portanto, quem o contratou 

deve pagar pelo serviço já realizado, sob pena de enriquecimento ilícito. 

Parafraseando o Ilustre Ministro Luis Felipe Salomão, é importante 

destacar que os honorários, cuja exigência vem sendo reconhecida pelos 

precedentes do Tribunal Cidadão, não se confundem com as verbas de 

sucumbência a que o requerente ainda faria jus em virtude dos 

sucessivos contratos firmados com o Banco do Brasil S/A e cuja 

existência é reconhecida por este último (motivo pelo qual independem da 
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presente demanda). Refere-se, tão-somente, aos serviços advocatícios 

prestados pelo requerente, em relação aos autos discriminados na peça 

inaugural, que ainda estavam em trâmite e para os quais não seriam 

aplicáveis as regras contratuais que tratam apenas das verbas de 

sucumbência.[2] Assim, na exata lição do Livre-docente em Direito 

Processual (USP), Mestre e doutor (USP), Professor da UFPR Eduardo 

Talamini, “não se deve subestimar essa dimensão do precedente. Mesmo 

em sistemas de civil law, como o brasileiro, a segurança jurídica, a 

isonomia e a certeza do direito impõem que os tribunais decidam de modo 

harmônico e coerente”, postulados que, a toda evidência, devem ser 

observados por toda a magistratura. Partindo, portanto, da orientação 

jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, temos 

que não há impedimento para a contratação de profissional da área 

jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência (ad 

exitum). Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo 

mandante, é cabível o arbitramento da referida verba em juízo. Como se 

revela do feito, a parte autora laborou nos autos da Ação de Cobrança nº 

91/2002 (atual 143/2007), com valor da causa atualizado em R$ 38.491,80 

(trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta centavos), 

por 11 (onze) anos. Levando-se em conta os parâmetros estabelecidos 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial em 

recurso de relatoria do Ilustre Desembargador Sebastião Barbosa Farias, 

sopesando o “trabalho realizado, o tempo de labor nas ações, entendo por 

bem arbitrar a título de honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).”[3] Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a fixação 

da verba honorária, nos moldes do artigo 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 e 

artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, conforme acima 

exposto. Dispositivo Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado por João Oliveira de Lima em face de Banco do Brasil S/A e 

condeno a respectiva instituição bancária ao pagamento da quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários advocatícios, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e juros moratórios 

legais (CC, art.406) a partir da data do trânsito em julgado. Julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil, notadamente pelo julgamento antecipado, 

fato que abreviou o labor profissional. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 28 de janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito [1] REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012 

[2] RECURSO ESPECIAL Nº 1.337.749 - MS (2012/0166165-2), Min. Luis 

Felipe Salomão [3] N.U 1001070-14.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 

19/12/2019
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001895-89.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios Requerente: João Oliveira de Lima Requerido: Banco do 

Brasil S/A Vistos etc. Trata-se de ação de arbitramento de honorários 

advocatícios proposta por João Oliveira de Lima em face de Banco do 

Brasil S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A pretensão 

material é o arbitramento de honorários advocatícios em virtude dos 

trabalhos prestados pelo autor nos autos da Ação de Execução nº 

309/2001, com observância do patamar fixado na Tabela IX do Conselho 

da Ordem dos Advogados do Brasil, em razão da ausência de 

adimplemento contratual pela instituição bancária. Formada a angularidade 

da relação jurídica processual, a parte requerida contestou a ação e 

arguiu a preliminar de inépcia da inicial em face da manutenção dos efeitos 

dos termos do contrato de prestação de serviço advocatícios entabulado 

entre as partes. Ainda em preliminar, suscitou a carência da ação pela 

inexistência de direito subjetivo aos pretendidos honorários advocatícios, 

uma vez que o pedido se origina de causa de pedir desamparada na lei 

processual civil vigente. Ainda, aduziram a prescrição, ante o transcurso 

do prazo de 5 (cinco) anos entre a realização do negócio jurídico e seu 

questionamento em juízo. No mérito, sustentou a impossibilidade de 

discussão dos honorários advocatícios, em sede de arbitramento, ante a 

disposição contratual de termo ainda não atingido. Alternativamente, 

protestou pela fixação do valor mínimo previsto na tabela de referência 

para os atos praticados (Num.9039959). A parte autora impugnou a 

contestação, refutando qualquer a arguição relativa à prescrição ou 

decadência, argumentou que, embora o contrato tenha sido firmado em 

2001, a rescisão com comunicação de cessação da prestação de 

serviços advocatícios só ocorreu em março de 2013 (08.04.2013), 

circunstância que afasta a alegada preliminar. A preliminar de inépcia 

também seria improcedente, ante a observância dos requisitos do artigo 

330 e seguintes do Código de Processo Civil. Sobre a carência de ação, 

por suposta ausência de interesse de agir, aduziu deve ser afastada em 

razão do cabimento de arbitramento conforme previsão do Estatuto da 

Ordem dos Advogados do Brasil. Finalmente, protestou pela procedência 

do pedido, nos termos da inicial (Num.9146129). Sentença extintiva 

prolatada, reconhecendo a carência de ação ante a ausência de interesse 

processual (Num.12324858). Em sede recursal, o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso deu provimento ao apelo, reformando a sentença 

de modo a reconhecer a existência do interesse processual, com 

determinação de retorno dos autos para regular prosseguimento 

(Num.18363354). A parte autora protestou pelo julgamento antecipado do 

feito, ressaltando a posição adotada pelo E. Tribunal de Justiça quanto a 

fixação dos honorários advocatícios (Num.19805500). Formalizados os 

autos, vieram conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento. Decido. 

A análise do mérito não demanda dilação probatória. Assim, atenta aos 

princípios da economia e celeridade processual, julgo antecipadamente o 

pedido, nos moldes do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Preliminar 

– Inépcia da Inicial Nos termos do artigo 330 e §1º do Código de Processo 

Civil, a petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for 

manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - 

não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. § 1º Considera-se 

inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o 

pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se 

permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. No 

caso dos autos a petição inicial observou os requisitos legais, não 

havendo que se falar em inépcia, motivo pelo qual afasto a preliminar. Da 

Preliminar – Interesse de agir O Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso consolidou entendimento afastando a preliminar de inexistência de 

interesse de agir, conforme infra apontado neste decisum (N.U 

1001423-93.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019). Da Prejudicial de 

Mérito – Prescrição A parte demandada sustenta a ocorrência da 

prescrição, arguindo que o contrato de prestação de serviços 

advocatícios foi firmado em 2001, período a partir do qual deveria ter 

pleiteado eventual nulidade da cláusula tida como abusiva, ensejando a 

prescrição após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, sendo 

verificada a prescrição em 2006. Todavia, o prazo prescricional para 

cobrança de honorários advocatícios é de 5 anos, nos termos do art. 25 

da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) c/c art. 206, §5º, II, do Código Civil, 

contados a partir do término da relação contratual, conforme 

jurisprudência dominante[1]. Como se pode notar, o mandato foi em 

08.03.2013 (Num.7339502-Pág.2), sendo a ação proposta em 24.05.2017, 

ou seja, antes do transcurso integral do prazo prescricional. Destarte, 

afasto a prejudicial arguida. Do mérito em sentido estrito A questão 

controvertida cinge-se à eventualidade do débito, cuja existência estaria 

condicionada ao êxito da ação, considerando a fixação da remuneração 

pelos serviços exclusivamente por meio de honorários de sucumbência. 

Para efeito de contextualização, registro o posicionamento firmado em 

sentenças precedentes, com a fixação da tese de ausência de interesse 

de agir, decorrente do fato do causídico haver pactuado, como forma de 

remuneração pelos trabalhos prestados, o recebimento mediante 
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honorários de sucumbência (cláusula pro-labore), sendo que na hipótese 

de rescisão unilateral também constava do instrumento obrigacional ser 

devida a remuneração mediante eventual percepção dos honorários de 

sucumbência, evidentemente condicionada ao êxito da ação (Cláusula 

13ª). Transcrevo o fundamento: “Há óbice ao prosseguimento da relação 

jurídica processual, consistente na ausência de interesse de agir. Com 

efeito, o interesse de agir, como condição da ação, é requisito 

indispensável ao exercício do direito de ação, ou, na linguagem do 

processualista Humberto Theodoro Júnior, “são exigências ou requisitos 

preliminares, cuja inobservância impede o juiz de ter acesso ao julgamento 

do mérito”. (p.162) Na clássica concepção do instituto, que considera o 

binômio necessidade/utilidade, o interesse de agir emerge da necessidade 

concreta da tutela jurisdicional para a proteção ao interesse substancial. 

Assim, a ação de arbitramento de honorários pressupõe a inexistência de 

convenção entre as partes, circunstância que justificaria a intervenção do 

Poder Judiciário. Nesse passo, imperativo reconhecer a impossibilidade de 

arbitramento de honorários advocatícios ao autor, na forma postulada, 

diante da previsão contratual expressa de tal remuneração. Como se 

depreende do contrato de prestação de serviços advocatícios 

apresentado pelo próprio autor, especificamente a cláusula oitava, o 

causídico será remunerado por meio de honorários de sucumbência 

(Num.10587602). Veja: “Cláusula oitava – O Contratado, excetuados os 

casos expressamente previstos neste contrato, será remunerado pelos 

honorários em que o devedor venha a ser condenado – honorários de 

sucumbência – observado o disposto na cláusula primeira e seus 

parágrafos e, quando for o caso, nos parágrafos desta cláusula, não 

podendo reclamar do contratante nenhum valor a esse título, seja este 

autor ou réu na demanda.” Trata-se de cláusula válida, também conhecida 

como pro-labore, que vincula os contratantes ao cumprimento e advento 

das condições definidas na avença (termo), nos termos do artigo 332 do 

Código Civil. Outrossim, a assertiva de rescisão inadvertida e unilateral 

que ensejasse arbitramento de honorários é afastada pela cláusula 

décima terceira do mesmo instrumento pactual, uma vez que regulada a 

rescisão: “Cláusula décima-terceira – Poderá o Contratante, a seu critério, 

sem justa causa, independentemente de aviso e/ou interpelação, 

denunciar o presente contrato, aplicando-se, quanto à remuneração, o 

disposto no parágrafo primeiro da cláusula oitava. A exigibilidade do 

crédito se dará quando ocorrer o recebimento dos honorários de 

sucumbência, ou quando os honorários se tornaram devidos por força da 

ocorrência de alguma hipótese prevista nos parágrafos da cláusula 

oitava.” Original sem destaque De fato, não há argumento jurídico 

verossímil para sustentar que “com a revogação dos poderes conferidos 

ao autor, sem que este tenha incorrido em culpa, o requerido lhe tirou a 

possibilidade de receber seus honorários” (trecho extraído da petição 

inicial). Tal argumento é sofisma, já que a rescisão não impede, inclusive 

por força contratual, a cobrança tempestiva da verba honorária, nos 

moldes contratuais. Aliás, tramitam no Juízo da 2ª Vara inúmeros 

processos em que advogados, por renúncia ou distrato, peticionaram ao 

Juízo para resguardo da parte que lhe cabe na sucumbência, no momento 

oportuno. Tal conduta, ao contrário de suprimir os direitos laborais, 

significa a observância do pactuado com o contratante, medida 

francamente legítima. Indaga-se: Qual o argumento jurídico válido para 

negar vigência à cláusula contratual pro-labore, pactuada entre partes 

plenamente capazes? A indagação sugere a resposta. É possível notar 

que as cláusulas contratuais são absolutamente claras ao definir os 

termos da remuneração pelo serviço advocatício. Surpreende, em 

verdade, a iniciativa processual diante da inequívoca ciência dos termos 

do contrato, formalizado com parte que, por força do ofício (advogado), 

competia zelar pela celebração de negócios jurídicos válidos. De fato, 

constitui inegável contrassenso a conduta de pleitear o recebimento de 

verbas advocatícias e instruir a petição inicial com o contrato, subscrito 

pelo próprio litigante, dispondo de modo diverso sobre os termos da 

remuneração pelo serviço prestado. Há que se observar a boa-fé objetiva, 

em especial, a decorrente da teoria do venire contra factum proprium, que 

veda o comportamento contraditório. Esse é o cerne da questão: a 

procedência da pretensão inicial implicaria em negar vigência ao contrato 

escrito celebrado entre as partes, no qual não há, em tese, 

hipossuficiência técnico-jurídica. Assim já decidiu o STJ em sede de 

Recurso Especial. Note: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PREVISÃO 

CONTRATUAL DE PRÓ-LABORE PELA SUCUMBÊNCIA DA CAUSA EM QUE 

O PROFISSIONAL PATROCINA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 

MULTA DO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/15. 1. Não incidem as 

disposições dos artigos 14 e 22 do Estatuto da OAB para a hipótese de 

existência de cláusula no contrato de prestação de serviços estipulando a 

remuneração exclusiva pela sucumbência processual. 2. Dissídio 

jurisprudencial não demonstrado. 3. É manifestamente improcedente o 

agravo interno que não impugna especificadamente o fundamento da 

decisão agravada (§1º do art.1.021 do CPC/15). Multa do parágrafo 4º do 

artigo 1.021 do CPC/15. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AgInt no 

REsp 1393784/ MS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 

2013/0263014-5, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), T3 - 

TERCEIRA TURMA, 01/09/2016 – STJ Diante desse contexto, soa retórico 

o questionamento: -“ajusta-se ao direito pretender que esse trabalho fique 

sem remuneração???” - haja vista que o próprio contrato prevê a forma de 

pagamento (verba de sucumbência) ao final da demanda. Distinta seria a 

situação acaso inexistisse contrato ou se o contrato fosse verbal, pois na 

hipótese caberia ao Judiciário implementar as condições legais à avença, 

reconhecendo, na ocasião de omissão contratual, o direito à remuneração. 

Portanto, inexiste pertinência na propositura de ação de arbitramento de 

honorários advocatícios diante da existência de contrato escrito 

estipulando exatamente a remuneração pelo serviço respectivo. Eventual 

discordância do negócio jurídico, acaso pautada em questão de ordem, 

deveria ter sido questionada em sede de ação anulatória, acaso reunidos 

os requisitos materiais específicos (teoria da invalidade do ato jurídico). 

Por fim, a capacidade técnica do autor lhe facultava a celebração do 

contrato em moldes distintos. Ao pactuar nos moldes citados, sem 

qualquer hipossuficiência jurídica, assumiu não somente os direitos, mas 

os ônus contratuais, já que voluntariamente aceitou ser remunerado por 

verba eventual, só perceptível ao término da relação jurídica processual 

(honorários de sucumbência). Por conseguinte, havendo contrato escrito 

estipulando o valor em percentual e o tempo de seu pagamento, inexiste 

interesse processual que legitime a propositura de ação de arbitramento 

de honorários.” Embora não haja alteração relevante quanto a convicção 

do acerto teleológico do conteúdo decisório, fato é que o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso tem firmado posicionamento no sentido 

de que, mesmo na hipótese da existência de contrato escrito e com 

cláusula de natureza pro-labore válida, em havendo rescisão unilateral 

pela instituição bancária, seria devida a fixação dos honorários 

advocatícios pelo Poder Judiciário. Observe: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – FEITO EXTINTO POR CARÊNCIA 

DA AÇÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA REMUNERATÓRIA AD EXITUM – 

RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA QUE INVIABILIZOU A CONDIÇÃO 

DE PAGAMENTO – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – 

PRECEDENTE DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Não há impedimento para a contratação de 

profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de 

sucumbência (ad exitum). Contudo, sendo rescindido o contrato 

unilateralmente pelo mandante, é cabível o arbitramento da referida verba 

em juízo, devendo ser desconstituída a sentença extintiva (STJ, REsp nº. 

1.337.749/MS). (N.U 1001423-93.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) Para 

além de admitir a possibilidade de remuneração em condições diversas 

das contratualmente estabelecidas, o Tribunal passou a fixar como 

devidos honorários em observância ao disposto nos artigos 22, §2º, da 

Lei nº 8.906/94 e artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, com 

especial registro da posição firmada pelo STJ de que o desempenho 

profissional “não se resume à elaboração das peças processuais em si, 

cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o 

cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela 

que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter 

entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se 

levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao 

aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e 

não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente 

causar ao cliente”.[2] Não se pode ignorar, destarte, que o precedente 

admite o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da 

rescisão unilateral, com destaque ao fato de que a atividade do advogado 

é, via de regra, de meio, e não de resultado, portanto, quem o contratou 

deve pagar pelo serviço já realizado, sob pena de enriquecimento ilícito. 
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Parafraseando o Ilustre Ministro Luis Felipe Salomão, é importante 

destacar que os honorários, cuja exigência vem sendo reconhecida pelos 

precedentes do Tribunal Cidadão, não se confundem com as verbas de 

sucumbência a que o requerente ainda faria jus em virtude dos 

sucessivos contratos firmados com o Banco do Brasil S/A e cuja 

existência é reconhecida por este último (motivo pelo qual independem da 

presente demanda). Refere-se, tão-somente, aos serviços advocatícios 

prestados pelo requerente, em relação aos autos discriminados na peça 

inaugural, que ainda estavam em trâmite e para os quais não seriam 

aplicáveis as regras contratuais que tratam apenas das verbas de 

sucumbência.[3] Assim, na exata lição do Livre-docente em Direito 

Processual (USP), Mestre e doutor (USP), Professor da UFPR Eduardo 

Talamini, “não se deve subestimar essa dimensão do precedente. Mesmo 

em sistemas de civil law, como o brasileiro, a segurança jurídica, a 

isonomia e a certeza do direito impõem que os tribunais decidam de modo 

harmônico e coerente”, postulados que, a toda evidência, devem ser 

observados por toda a magistratura. Partindo, portanto, da orientação 

jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, temos 

que não há impedimento para a contratação de profissional da área 

jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência (ad 

exitum). Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo 

mandante, é cabível o arbitramento da referida verba em juízo. Como se 

revela do feito, a parte autora laborou nos autos da Ação de Execução nº 

309/2001, com valor da causa atualizado em R$ 106.934,95 (cento e seis 

mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos), ao 

longo de 12 (doze) anos. Levando-se em conta os parâmetros 

estabelecidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em 

especial em recurso de relatoria do Ilustre Desembargador Sebastião 

Barbosa Farias, sopesando o “trabalho realizado, o tempo de labor nas 

ações, entendo por bem arbitrar a título de honorários advocatícios em R$ 

10.000,00 (dez mil reais).”[4] Portanto, reputo satisfeitos os requisitos 

legais para a fixação da verba honorária, nos moldes do artigo 22, §2º, da 

Lei nº 8.906/94 e artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, 

conforme acima exposto. Dispositivo Isso posto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado por João Oliveira de Lima em face de 

Banco do Brasil S/A e condeno a respectiva instituição bancária ao 

pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

honorários advocatícios, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da 

data da sentença e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data do 

trânsito em julgado. Julgo extinto o processo com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, notadamente pelo julgamento antecipado, fato que abreviou 

o labor profissional. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 29 de 

janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito [1] N.U 

1000218-65.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019 [2] 

REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012 [3] 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.337.749 - MS (2012/0166165-2), Min. Luis Felipe 

Salomão [4] N.U 1001070-14.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 

19/12/2019

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006411-84.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA IVANICE MANTOVAM BRAVIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LEAL BARBOSA ZANDONADI (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO ZANDONADE (REQUERIDO)

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar da certidão do oficial de 

justiça Id 27733751 e do laudo de avalição Id 27733772, para requerer o 

que de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006837-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA BRAGA SILVA OAB - GO42932 (ADVOGADO(A))

ELIANE DUARTE SOUZA OAB - GO48485 (ADVOGADO(A))

MORGANA BARBOSA BORGES OAB - GO50145 (ADVOGADO(A))

GABRIELLE GUIMARAES NAVES OAB - GO40738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINEIA FREITAS MENEZES (REQUERIDO)

PAULO CESAR DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias, bem como intimar da decisão 

do Id 26456216.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001797-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA MOURA RIBEIRO OAB - RJ206217 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001797-36.2019.8.11.0037 Ação de Execução de Título Extrajudicial 

Exequente: Centroeste Resíduos Ltda. - EPP Executada: Sepco1 

Construções Do Brasil Ltda. Vistos etc. Trata-se de ação de execução de 

título extrajudicial proposta por Centroeste Resíduos Ltda. - EPP em face 

de Sepco1 Construções Do Brasil Ltda., ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram (Num. 

24170292), requerendo a homologação do acordo e decorrente 

suspensão processual, até o integral cumprimento da transação. 

Formalizados os autos, vieram para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Traduzindo o procedimento composição sobre 

direitos passíveis de transação Homologo o acordo formulado entre as 

partes, com fulcro no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, tendo em vista a manifestação acerca do inadimplemento do 

acordo formulado (Num. 25322286), autorizo a penhora sobre os ativos 

financeiros existentes em nome do executado, mediante prévia indicação, 

pela parte credora, da conta bancária a ser objeto da constrição, nos 

moldes do artigo 854 do Código de Processo Civil. Indicada a conta, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de novembro 

de 2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004631-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERTON DE ALMEIDA FREIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1004631-46.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Cleverton de 

Almeida Freire Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Indenização por Danos Morais, proposta por Cleverton de Almeida Freire 

em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA., objetivando o 
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recebimento de seguro por invalidez permanente decorrente de acidente 

de veículo. Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na 

data de 29 de maio de 2017, quando foi atropelado por um caminhão na 

empesa onde trabalha, localizada na MT 130. Afirma, outrossim, que em 

razão da gravidade do acidente e das lesões sofridas, foi acometido por 

invalidez permanente. A petição inicial foi instruída com documentos. 

Formada a angularidade da relação jurídica processual, o requerido 

contestou a ação, arguindo, em preliminar, a necessidade de alteração do 

polo passivo para a Seguradora Líder, bem como a ausência da realização 

de pedido administrativo de forma regular. No mérito, aponta que o caso 

fortuito não estar abrangido pelo seguro DPVAT, bem como a falta de 

nexo de causalidade entre a invalidez e o acidente noticiado (Num. 

15871073). Perícia médica inclusa (Num. 17591032). As partes 

manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 19250005 e Num. 19792137). 

A parte autora impugnou à contestação e postulou pela condenação da 

parte requerida em litigância de má-fé (Num. 19462004). Formalizados os 

autos, vieram conclusos para sentença. das preliminares Do requerimento 

administrativo A parte autora comprovou nos autos o regular requerimento 

administrativo, cujo protocolo está datado de 26/09/2019 (Num. 25828218), 

sendo desnecessária a conclusão do respectivo indeferimento. Diante 

disso, insta consignar que a contestação ofertada denota, 

indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, acolher a preliminar, 

extinguindo o processo sem julgamento de mérito, implica em retardar a 

análise da lide que, evidentemente, retornará ao Poder Judiciário. Destarte, 

rejeito a preliminar arguida. da alteração do polo passivo da ação Não há 

que se falar em alteração do polo passivo pela Seguradora Líder, tendo 

em vista a viabilidade jurídica do acionamento judicial de qualquer das 

seguradoras regularmente estabelecidas no país, sem vinculação 

específica a determinada seguradora, consoante jurisprudência pacífica. 

Destarte, rejeito a preliminar arguida. do mérito A questão controvertida 

cinge-se ao preenchimento das exigências legais para a concessão da 

indenização vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, 

mister a fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. 

Assim, temos que faz jus à indenização por invalidez permanente 

decorrente de acidente de veículo quem preencher as exigências 

cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o 

acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II 

– comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto 

é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente 

em total ou parcial - esta última subdividida em parcial completa e 

incompleta, a ser verificada conforme a extensão das perdas anatômicas 

ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as 

premissas, a análise do material probatório denota a pertinência do direito 

material. Com efeito, há nos Relatório de Ocorrência do SAMU, registrada 

sob o nº 4231, bem como Registro n° 39579 de Ficha de Pronto 

Atendimento Municipal, ambos confeccionado em data contemporânea ao 

acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente 

comprovado mediante laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo causal entre a lesão 

apresentada e o acidente narrado, bem como a existência de 

incapacidade leve (25%) em estrutura de crânio facial (100%), lesão 

completa orelha esquerda (25%) perda auditiva (50%) conforme tabela 

emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA 

(DPVAT). ACIDENTE DE TRABALHO COM TRATOR. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. O fato 

de a vítima ter se acidentado durante o expediente de trabalho não 

descaracteriza o fato como acidente de trânsito, haja vista ter envolvido 

veículo automotor de via terrestre (trator). APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(TJ-GO - Apelação (CPC): 03318892320178090119, Relator: CARLOS 

HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 17/06/2019, 4ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ de 17/06/2019) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO 

DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE 

(DPVAT). ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA 

MANTIDA. - Nas ações de indenização de seguro DPVAT devem estar 

presentes os requisitos indispensáveis dispostos no art. 5º da Lei nº. 

6.194/74 - Em que pese a Lei nº. 6.194/74 não fazer qualquer restrição 

sobre o acidente ter ocorrido no exercício do trabalho ou não, impondo 

apenas a simples prova do acidente e do dano decorrente, a referida 

legislação impõe que o veículo automotor seja causa determinante do dano 

- Acidentes automobilísticos envolvendo trator, veículo automotor terrestre 

são passíveis de indenização pelo seguro DPVAT, inexistindo exclusão de 

cobertura - Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. (TJ-MG - 

AC: 10431150046115001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 26/02/2019) “APELAÇÃO – 

DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – 

COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO 

PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciando-se a ocorrência do 

acidente, o nexo causal entre este e o dano, bem como a incapacidade 

permanente do apelado por decorrência do sinistro, demonstrado o direito 

ao percebimento do seguro DPVAT. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: 

LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – 

PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO 

- HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, 

§11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para 

o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido 

na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas 

processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da 

causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de 

forma razoável e proporcional não comporta alteração. Nos termos do art. 

85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os 

honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional 

realizado nessa fase. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES 

SIQUEIRA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE 

MORA – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS 

REPETITIVOS E EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – 

SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a 

correção monetária incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo 

nº. 1.483.620/SC e Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são 

devidos a partir da citação (REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 

426 do STJ). Se o valor fixado na sentença para os honorários 

advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar 

de forma digna o desempenho do profissional. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS 

– CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O 

VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – 

PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem 

ser elevados quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, 

Publicado no DJE 20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela 

de caráter permanente decorrente de acidente de veículo automotor. 

Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a concessão da 

indenização, mediante prova documental, em observância ao disposto na 

Lei nº 6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Por outro lado, com relação ao dano moral, a 

caracterização pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do 

indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob 

pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos 

passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria 

do dano moral. Como dito, a caracterização da mácula moral deve ser 

apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que 

demonstrem inegável eficácia lesiva. Em verdade, o dano moral demanda a 

gravidade da violação ao patrimônio imaterial. O caso dos autos não 

reflete qualquer dano relevante advindo da conduta, em especial porque 
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não demonstrado o dano acentuado capaz de ensejar reparação dessa 

natureza. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PARCIALMETE PROCEDENTE o 

pedido formulado por Cleverton de Almeida Freire em face de Porto Seguro 

CIA. de Seguros, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT)e 

condeno a respectiva seguradora ao pagamento de indenização por 

invalidez no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), 

acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento 

danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da citação, 

conforme Súmula 426 do STJ e indeferindo o pedido de dano moral JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em litigância 

de má-fé, haja vista não restar comprovada a intenção emulativa. Em face 

da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil. Vencido parcialmente o beneficiário, 

as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Todavia, havendo requerimento expresso 

do credor, antes do decurso do prazo de remessa dos autos ao arquivo, 

intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, 

§1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525). 

Havendo o pagamento voluntário, antes de iniciada a execução, 

expeça-se alvará em favor do credor ou causídico constituído, com 

poderes especiais para o ato, mediante prévio cumprimento do disposto no 

artigo 450, §3º, da CNGC, com subsequente baixa e arquivamento dos 

autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 26 de novembro de 2019. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006141-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDO NILSON (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0018588A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDELL OLIVEIRA CASTRO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1006141-94.2018.8.11.0037 Ação de Embargos à Execução Embargante: 

Alcido Nilson Embargado: Wendell Oliveira Castro Vistos etc. Trata-se de 

ação de embargos à execução proposta por Alcido Nilson em face de 

Wendell Oliveira Castro, ambos qualificados nos autos em epígrafe. No 

decorrer do trâmite processual, as partes transigiram (Num. 25415472), 

postulando pela extinção do feito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram para deliberação. 

É o relatório. Fundamento. Decido. Traduzindo o procedimento composição 

sobre direitos passíveis de transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado 

entre as partes, com fulcro no artigo 200, caput, do Código de Processo 

Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código 

de Processo Civil. Levante-se eventuais medidas restritivas. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 02 de dezembro de 2019. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002189-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RIGOBERTO ANDERSON MARCHETI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSO DALLACORTE (EXECUTADO)

SIRONE DALLACORTE (EXECUTADO)

MOACIR DALLACORTE (EXECUTADO)

ELISABETE DORNELES DALLA CORTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002189-44.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: RIGOBERTO ANDERSON 

MARCHETI EXECUTADO: MOACIR DALLACORTE, SIRONE DALLACORTE, 

EDILSO DALLACORTE, ELISABETE DORNELES DALLA CORTE Vistos etc. 

Cessada a causa de suspeição (Num. 23435225), passo a deliberar. 

Intime-se a parte autora pessoalmente, por mandado, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, suprindo a omissão (Num. 

16993924), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de 

Processo Civil. Expirado o prazo, conclusos para deliberação. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 02 de dezembro de 2019. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004881-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSAMA FERNANDES PAREDES (AUTOR(A))

UESLEI DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

MARGARIDA ALVES DE ASEVEDO DIOGENES OAB - MT24441/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004881-79.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ELISSAMA FERNANDES PAREDES, UESLEI DOS SANTOS 

SOUZA RÉU: WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP PJe nº 

1004881-79.2018.8.11.0037 Ação de Indenização por Danos Morais e 

Materiais Requerentes: Elissama Fernandes Paredes e Ueslei dos Santos 

Souza Requerido: Wachholz & Wachholz Ltda. - EPP Vistos etc. Intime-se 

a conciliadora responsável pela lavratura do termo de audiência incluso 

(Id.16146503) para manifestar-se sobre a arguição de nulidade 

formalizada pela parte requerida, especificamente no que tange à suposta 

ausência do Defensor Público ao ato, com ulterior aposição de assinatura. 

Frustrada a tentativa de composição, passo a sanear o processo. Da 

preliminar A preliminar suscitada é manifestamente improcedente, eis que 

a ausência da parte na audiência de conciliação não induz à extinção 

processual, haja vista a lei não atribuir tal consequência ao fato. Da 

declaração de saneamento Presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação. Julgo, por conseguinte, o processo saneado. Dos 

pontos controvertidos A questão controvertida cinge-se à 

responsabilidade pela perfuração intestinal na criança. Assim, fixo os 

pontos controvertidos que demandam dilação probatória; a) a causa da 

perfuração intestinal; b) o responsável pelo procedimento que ocasionou a 

perfuração intestinal; c) os procedimentos médicos adotados pela parte 

requerida e suas consequências; d) eventual negligência médica. da 

questão relevante de direito para o mérito As normas legais atinentes à 

responsabilidade civil e aos protocolos médicos. do deferimento de provas 

e ônus processuais das partes O ônus da prova observará o disposto no 

artigo 373 do Código de Processo Civil. Defiro a produção de prova 

pericial, testemunhal e o depoimento pessoal das partes. das providências 

derradeiras Nomeio a empresa especializada REAL BRASIL 

CONSULTORIA, PERÍCIAS, AUDITORIAS E AVALIAÇÕES, com endereço 

profissional na Av. Rubens de Mendonça, 1856, SL 408, Bosque da 

Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá (MT). Intime-se a empresa nomeada para 

apresentar, em 5 (cinco) dias: I- proposta de honorários; II - currículo, com 

comprovação de especialização; III - contatos profissionais, em especial o 
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endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais 

(CPC, art.465, §2º). Apresentada a proposta de honorários, intime-se a 

parte requerida sobre a proposta de honorários para, querendo, 

manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz 

arbitrará o valor (CPC, art.465, §3º). Incumbe às partes, dentro de 15 

(quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I 

- arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos (CPC, art.465, §1º). 

Apresentados os quesitos pelas partes, conclusos para a finalidade do 

artigo 470 do Código de Processo Civil. A audiência de instrução e 

julgamento será designada após a realização da perícia, a teor do disposto 

no artigo 477, caput, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, 

por intermédio dos respectivos causídicos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 21 de novembro de 2019. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004567-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SELITO JOSE SKOWRONSKI FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MS6611-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida para pagar as custas cujo calcula se encontra no 

Id 27164715.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007169-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVO BRUNETTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA NOGUEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1007169-97.2018.8.11.0037 - PJE Embargos à Eecução Embargante: 

Espólio de Ivo Brunetta Embargado: João Batista Nogueira Vistos etc. 

Frustrada a tentativa de composição, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, conclusos para 

julgamento conforme o estado do processo (CPC, art.354-357). 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 10 de dezembro de 2019. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001707-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDEVIR DA SILVA RIBEIRO (REU)

VALDIRENE ANDRADE DE SOUZA (REU)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias, bem como intimar da decisão 

do Id 27251544.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000263-57.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVO BRUNETTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1000263-57.2019.8.11.0037 

Embargos à Execução Embargante: Espólio de Ivo Brunetta Embargado: 

Carlos Alberto de Souza Vistos etc. Ante a arguição de adulteração, 

intime-se a parte embargante para apresentar a sua via do contrato 

particular de confissão e parcelamento de dívida, em 15 (quinze) dias. 

Sem prejuízo da diligência, intimem-se as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as objetivamente, em 5 

(cinco) dias. Transcorrido o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 11 de dezembro de 2019. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000785-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELAMAR TEREZINHA BRUNETTA HAMIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO JOSE LINS E SILVA ALVAREZ PRADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT17078-O (ADVOGADO(A))

PRICILA BATISTA CORREIA OAB - MT24329/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO PJe nº 1000785-21.2018.8.11.0037 

Ação de Rescisão Parcial Contratual Requerente: Estelamar Teresinha 

Brunetta Hamida Requerido: Celso José Lins e Silva Alvares Prado Vistos 

etc. Consoante já decidido, nos termos do artigo 335, I, do Código de 

Processo Civil, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição. O requerido Celso José Lins e Silva Alvares Prado 

compareceu à audiência de conciliação, acompanhado de advogado, 

contudo não contestou a ação, consoante certidão inclusa (Id. 15118468). 

Sobreleva registar, por oportuno, que o comparecimento espontâneo 

supriu a citação, nos moldes do artigo 239, §1º, do Código de Processo 

Civil. Não há, portanto, qualquer lastro jurídico para reabertura do prazo 

peremptório para apresentação da contestação, motivo pelo qual indefiro o 

requerimento correlato e mantenho a decretação de revelia, nos moldes do 

artigo 344 do Código de Processo Civil. Inobstante, o revel poderá intervir 

no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se 

encontrar, a teor do disposto no artigo 346, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Assim, havendo advogado constituído, intime-se a parte 

requerida para manifestar-se sobre os documentos novos, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.437, §1º). Expirado o prazo, imediata conclusão. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 11 de dezembro de 

2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000460-12.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (AUTOR(A))

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (AUTOR(A))

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))
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MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI OAB - MT0008838S 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

COVINGTON AIRCRAFT DO BRASIL, LLC (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCIO ROGERIO DE SOUZA OAB - PR16661 (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI OAB - MT0008838S 

(ADVOGADO(A))

FABIO IZIQUE CHEBABI OAB - SP184668-O (ADVOGADO(A))

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO(A))

BASF SA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

CBM TRADING COMERCIO DE CEREAIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO(A))

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (TERCEIRO INTERESSADO)

OXIQUIMICA AGROCIENCIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO CORREA DA SILVA OAB - SP80833 (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15103-A 

(ADVOGADO(A))

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCOS HOKUMURA REIS OAB - SP192158 (ADVOGADO(A))

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (TERCEIRO INTERESSADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

BORGATO MAQUINAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (TERCEIRO INTERESSADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RODRIGO ROCHA DE SOUZA OAB - SP191701 (ADVOGADO(A))

BANCO CARGILL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO DELGADO CHIARADIA OAB - SP177650-O (ADVOGADO(A))

BAYER S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO(A))

CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ VICTOR PARENTE SENA OAB - MT11789-O (ADVOGADO(A))

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO(A))

JPJ DISTRIBUIDOR LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 

(ADVOGADO(A))

CELESTE BROCK (TERCEIRO INTERESSADO)

SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT23943/O 

(ADVOGADO(A))

BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO FORTUNATO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA OAB - SP277622 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 15 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª SECRETARIA CÍVEL 

PROCESSO n. 1000460-12.2019.8.11.0037 Valor da causa: R$ 

311.697.787,94 ESPÉCIE: []->RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129) POLO 

ATIVO: Nome: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA Endereço: Rua São 

Paulo, 900, Parque Industrial, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 Nome: IVANIR MARIA GNOATTO VIANA Endereço: Rua São 

Paulo, 900, Parque Industrial, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 Nome: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA Endereço: Rua 

São Paulo, 900, Parque Industrial, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 POLO PASSIVO: Nome: CREDORES ADMINISTRADOR 

JUDICIAL: FORTUNATO CONSULTORIA FINANCEIRA E EMPRESARIAL 

LTDA - EPP. – JOÃO PAULO FORTUNATO ADVOGADOS DA 

REQUERENTE: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR E EDUARDO HENRIQUE 

VIEIRA BARROS INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: CREDORES E 

INTERESSADOS RESUMO DA INICIAL: Vistos etc. Trata-se de pedido de 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL proposta pelos empresários José Antônio 

Gonçalves Viana, Ivanir Maria Gnoatto Viana e Mateus Eduardo Gonçalves 

Viana, autodenominado “GRUPO VIANA”, todos regularmente qualificados 

nos autos em epígrafe. Aduzem que o intuito da recuperação judicial é 

propriamente recuperar economicamente a saúde dos empreendimentos 

administrados pela família dos empresários, bem com honrar os débitos 

perante os credores, assegurando-lhes os meios indispensáveis à 

manutenção da empresa, ressaltando estar no mercado há pelo menos 

quatro décadas, sendo responsáveis pela geração de inúmeros 

empregos, criação de postos de trabalho, revelando-se ampla a 

importância social do empreendimento, demonstrando assim a importância 

na manutenção de suas atividades (...). RESUMO DA DECISÃO: 

Determinada avaliação preliminar para análise do quadro financeiro e 

contábil apresentado pelos requerentes, constatou-se a regularidade na 

atividade, sendo diligenciado junto aos estabelecimentos e demais locais 

de atividade dos postulantes, com relatório minudente subscrito pelo 

expert nomeado João Paulo Fortunato. A avaliação documental foi 

exaustivamente conferida, sendo verificada a procedência da situação de 

crise, com indicação de situação de liquidez em penumbra, com índice de 

-0,95%, utilizando-se a escala do termômetro de insolvência de Kanitz[1]. 

De acordo com os indicadores analisados, o capital de giro líquido 

registrou o valor negativo de R$ 225 milhões, o que, segundo o relatório, 

gera efetivo déficit no gerenciamento do fluxo de caixa do grupo, 

corroborando a assertiva de crise financeira. (...). Destarte, não há óbice 

para que as sociedades empresárias ou empresários individuais que 

fazem parte do mesmo grupo econômico integrem o polo ativo da ação. 

(...). Estando os documentos apresentados em termos para ter seu 

processamento deferido, já que presentes os requisitos legais (Lei nº 

11.101/2005, arts.47, 48 e 51) e, verificada a “crise econômico-financeira” 

da devedora, em especial pela avaliação preliminar já consignada, 

lograram êxito em atender aos requisitos legais para a obtenção do 

processamento do pedido formulado na forma estabelecida na Lei de 

recuperação, ao menos nesta fase processual. No que tange ao período 

de regular exercício das atividades por mais de 2 (dois) anos, impende 

destacar que embora o registro na Junta Comercial tenha ocorrido há 

pouco tempo, comungo do entendimento seja possível a comprovação da 

atividade por qualquer outra forma documental, como a levada a efeito nos 

autos, regularmente avaliada em vistoria preliminar. Imperioso ressaltar, 

por oportuno, que a legislação não exige, na hipótese do produtor rural, 

registro há mais de 2 (dois) anos, mas demonstração do exercício das 

atividades por tal período. A dicção ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT 2ª VARA CÍVEL do 

artigo 48 da Lei nº 11.101/05 é clara ao consignar que “poderá requerer 

recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça 

regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos (...)”. Portanto, não 

há qualquer impedimento na adoção do entendimento que privilegia a 

manutenção da fonte produtiva, do emprego dos trabalhadores, do 

interesse dos credores, viabilizando a superação da situação de crise do 

empresário rural regularmente registrado com exercício da atividade pelo 

período legalmente exigido. DO PROCESSAMENTO. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 52 da Lei nº 11.101/2005, DEFIRO O PROCESSAMENTO 

DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL dos empresários rurais José Antônio 

Gonçalves Viana, Ivanir Maria Gnoatto Viana e Mateus Eduardo Gonçalves 

Viana, regularmente inscritos como pessoas jurídicas de direito privado, 
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pelos CNPJs nº 5110219912-6, nº 5110219913-4 e nº 5110219813- 8, 

determinando que os recuperandos, conforme previsão do artigo 53 da Lei 

nº 11.101/2005, apresente no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, 

o plano de recuperação, sob pena de convolação em falência. (...).Nomeio 

para desempenhar o encargo de administrador judicial o João Paulo 

Fortunato, com endereço profissional na Av. São Sebastião, 3125, Ed. 

Amazon Business Center, Sala 603, Quilombo, CEP 78045-000, Cuiabá 

(MT), fortunatoconsultoria.com.br, o qual deverá ser intimado para dizer se 

aceita o encargo, bem como assinar o termo de compromisso. Com tais 

considerações, devido ao volume e complexidade do trabalho a ser 

realizado pelo administrador, arbitro o percentual de 3,0% sobre o valor 

devido aos credores submetidos à recuperação judicial, pois justo é e bem 

atende às peculiaridades do caso. Todavia, entendo que a forma de 

pagamento deve ser feita de forma parcelada, evitando impacto financeiro 

neste momento. Ante o exposto. I-Fixo a remuneração do administrador 

judicial em 3,0% (três por cento) sobre o valor devido aos credores 

submetidos à recuperação judicial. Manifestem-se, os recuperandos e o 

administrador judicial, em 10 (dez) dias, a respeito da forma de pagamento 

da remuneração que eventualmente melhor os atende. Não sendo 

ajustado, determino o depósito dos 60% em conta judicial, e fixo o valor 

mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), autorizado o levantamento pelo 

profissional, no último dia útil de cada mês, registrando-se que o total dos 

honorários pagos mensalmente deverão ser abatidos do percentual acima 

estabelecido, quando do encerramento da recuperação judicial. 

II–Conforme previsão do artigo 52, II, da Lei nº 11.101/05, dispenso a 

apresentação de certidões negativas de débito fiscal nesta fase 

processual, exceto para os casos de contratação com o Poder Público, ou 

para o recebimento de benefícios ou incentivos fiscais creditícios, 

acrescendo em todos os atos, contratos e documentos firmados pelos 

autores, após o respectivo nome empresarial, a expressão: “EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL”.III – Nos termos do inciso III do artigo 52 da 

supracitada Lei, ordeno a suspensão de todas as execuções e ações 

contra os devedores, ora requerente da presente, por dívidas sujeitas aos 

efeitos da recuperação judicial, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

ressalvando o disposto nos artigos 6º, §§ 1ª, 2º e 7º e artigo 49, §§ 3º e 

4º da citada legislação. Outrossim, caberá aos ora recuperandos a 

comunicação da suspensão aos juízos competentes (§3º do artigo 52).IV– 

Defiro o requerimento de retirada de eventual protesto realizado junto ao 

Cartório de Protestos, bem como abstenção de lavratura de novos 

protestos e ainda a exclusão do nome dos empresários junto ao SERASA, 

SPC e demais órgãos de proteção ao crédito, excetuando o estabelecido 

no § 1º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005.V– Conforme inciso V do artigo 

52, ordeno a intimação do ilustre representante do Ministério Público e a 

comunicação por carta às Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal, informando o deferimento do processamento do pedido de 

recuperação judicial.VI– Ainda, publique-se edital no órgão oficial, dentro 

do Diário da Justiça, na forma dos incisos I, II e III, todos do parágrafo 1º, 

do artigo 52 da LRF, devendo a devedora apresentar a respectiva minuta, 

em 48 (quarenta e oito) horas, para conferência e assinatura, arcando 

ainda com as despesas de publicação, inclusive em jornal de grande 

circulação. VII– Os credores têm o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentarem as suas habilitações diretamente perante o Administrador 

Judicial ou as suas divergências quanto aos créditos relacionados, na 

forma do artigo 7º, §1º, do diploma legal supracitado. Ainda, os credores 

terão o prazo de 30 (trinta) dias para manifestarem a sua objeção ao plano 

de recuperação da devedora, a partir da publicação do edital a que alude 

o artigo 7º, §2º, da Lei nº 11.101/2005, ou de acordo com o disposto no 

artigo 55, parágrafo único, do mesmo ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT 2ª VARA CÍVEL 

diploma legal. VIII– Oficie-se à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 

onde situa-se a sede da recuperanda para que acresça, após o nome 

empresarial da devedora, a expressão “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAl”. IX– 

Com fundamento no princípio da cooperação, determino que os 

recuperandos encaminhem, no prazo de 05 (cinco) dias, a minuta do 

edital, no seguinte endereço eletrônico: pri.2civel@tjmt.jus.br. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de fevereiro de 2019. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito RELAÇÃO DE CREDORES 

DO GRUPO VIANA (Classificação, Número do crédito, Nome do Credor e 

Valor do Crédito): GARANTIA REAL 1 AMAGGI EXPORTACAO E 

IMPORTACAO LTDA R$7.560.078,01 - 2 BANCO BRADESCO S/A 

R$10.598.777,00 - 3 BANCO CARGIL R$55.550.744,00 - 4 BANCO 

COOPERATIVO BANCOB R$496.072,00 - 5 BANCO DO BRASIL S/A 

R$25.793.412,00 - 6 BANCO RABOBANK R$35.716.456,00 - 7 BANCO 

SANTANDER R$6.423.858,00 - 8 BASF S/A R$5.191.816,65 - 9 BAYER 

SA R$8.067.717,82 - 10 BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

R$1.525.748,02 - 11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$1.065.823,00 - 12 

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA R$478.944,00 - 13 DOW 

AGROSCIENCES SEMENTES E BIOTECNOLOGIA R$1.235.837,77 - 14 DU 

PONT DO BRASIL S/A R$3.597.000,00 - 15 ECOAGRO R$35.025.719,97 - 

16 LAVORO AGROCOMERCIAL SA R$3.210.783,91 - 17 MACROFERTIL 

IND. COM. FERTILIZANTE SA R$14.214.966,25 - 18 MACROSEEDS 

SEMENTES SA R$471.000,00 - 19 MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S 

A R$11.255.030,60 - 20 PRIMACREDI R$6.907.902,00 - 21 SEMPRE 

SEMENTES EIRELI R$3.058.299,61 - 22 SICREDI VALE DO CERRADO 

R$3.884.080,00 - 23 SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA 

R$514.000,00 - 24 TEIXEIRA DE ARAUJO E CIA LTDA R$6.460.152,72 

ME/EPP 25 A J GARCIA E CIA LTDA EPP R$254,00 - 26 ADINARA MARIA 

WELTER ME R$6.260,00 - 27 AGRITEC COMERCIO DE PECAS E SERV 

LTDA ME R$125,00 - 28 AGROMAIS COM E REPRESENTACOES LTDA ME 

R$9.555,00 - 29 AUTO BATERIAS GAUCHA LTDA EPP R$9.570,00 - 30 

BARRETO COM DE PECAS LTDA ME R$9.512,50 - 31 BENEDETI E HARRES 

BENEDETI LTDA ME R$703,40 - 32 BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA EPP 

R$29.680,00 - 33 BODACK E CIA LTDA EPP R$19.877,08 - 34 BOMBAS 

INJETORAS 3 TCHE LTDA EPP R$8.435,38 - 35 BRITO DOS SANTOS E CIA 

LTDA ME R$1.360,00 - 36 CHAVES E BOZZA LTDA ME R$550,00 - 37 

CIRIEMA EXPRESS SERVICE LTDA EPP R$90,00 - 38 CLEIDMAR DE S 

SILVA ME R$10.522,50 - 39 CLINICA GENESIS LTDA ME R$400,00 - 40 D R 

BASSOTTO E CIA LTDA ME R$782,00 - 41 DANIELLI TREVIZAN E CIA 

LTDA ME R$11.520,00 - 42 DENSUL REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA 

EPP R$720,00 - 43 DIVINO MARCIANO LOPES ME R$8.774,52 - 44 

DREMAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME R$7.193,70 - 45 EDSON 

BORCK DE SOUZA ME R$51.461,45 - 46 ELOI BAUER MELO EPP R$565,00 

- 47 F ALMEIDA ME R$3.681,00 - 48 FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME 

R$15.078,18 - 49 FABIO CAMILO DA SILVA ME R$5.561,87 - 50 FERREIRA 

DE SOUSA E BARCELOS LTDA ME R$2.396,60 - 51 G A DA LUZ ME 

R$362,50 - 52 G GABRIELLI ME R$6.000,00 - 53 GANDOLFI IND E COM 

LTDA EPP R$12.604,65 - 54 GANDOLFI SERVICOS DE GUINCHO LTDA ME 

R$4.440,00 - 55 GRANDIS SILVA E SILVA LTDA EPP R$3.000,00 - 56 

HIDROTEC PECAS E SERVICOS LTDA ME R$55.319,20 - 57 I J SANTANA 

ME R$1.930,00 - 58 J C ROLAMENTOS FILTROS E PECAS LTDA ME 

R$4.545,50 - 59 J P R MENDONCA E CIA LTDA ME R$1.500,00 - 60 J R DA 

SILVA EIRELI ME R$26.421,63 - 61 J R MARTINS ME R$15.031,67 - 62 JAIR 

IKERT ME R$5.100,00 - 63 JOAO HENRIQUE FREITAS DAVID SILVA ME 

R$36.385,23 - 64 JOAO PEREIRA DA SILVA LIVRARIA EPP R$534,30 - 65 

JORGE ANTONIO PRESTES ME R$4.951,00 - 66 JOSE ANTONIO 

SANFELICE EPP R$5.960,00 - 67 JOSE CARLOS DE MARTINI ME R$580,00 

- 68 JOSE DARCY PEREIRA LUZ - ME R$1.090,00 - 69 JPJ DISTRIBUIDOR 

LTDA EPP R$51.387,50 - 70 LAURINDA P DE SOUSA MARINHO - ME 

R$3.334,00 - 71 LEONARCZYK E LEONARCZYK LTDA - ME R$4.510,00 - 

72 LOPES E SOUZA LTDA ME R$2.783,00 - 73 LUZIA M DE ASSIS AMARO 

ME R$1.528,65 - 74 M C PAIM E CIA LTDA ME R$2.809,12 - 75 MAICON 

RODRIGO BRAGANHOLO ME R$230,00 - 76 MANOEL MESSIAS FERREIRA 

DE SOUZA ME R$4.992,00 - 77 MARCANTE E MARCANTE LTDA EPP 

R$400,00 - 78 MATAO AGRICOLA LTDA ME R$60.359,71 - 79 MUNDIAL 

ROLAMENTO LTDA ME EPP R$8.356,16 - 80 N ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT 2ª 

VARA CÍVEL TURCATO ME R$3.249,75 - 81 OESTE AGRONEGOCIOS 

EIRELI EPP R$10.019,29 - 82 PAVIN E MENEGON LTDA ME R$28.198,79 - 

83 PEREIRA DOS REIS E CIA LTDA ME R$1.678,67 - 84 PNEUS CHAPECO 

LTDA EPP R$4.080,00 - 85 POSTO DE MOLAS PRIMAVERA LTDA ME 

R$13.933,33 - 86 PRADO SERAFIM E CIA LTDA ME R$1.475,00 - 87 

PRIMAVERA AUTO MOLAS LTDA ME R$16.408,46 - 88 R R LIFE 

CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA ME R$75.000,00 - 89 RAFAEL 

NETTO M GARCIA ME R$216.000,00 - 90 RENATA K S BIANCHI CIA LTDA 

EPP R$854,00 - 91 RETIFICA DE MOTORES EXATA LTDA ME R$33.845,00 - 

92 ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA ME R$3.090,00 - 93 RODRIGO 

MULLER BENDER E CIA LTDA EPP R$115.400,00 - 94 RUI DIAS DA SILVA 

EPP R$13.322,00 - 95 S E RIBEIRO E CIA LTDA EPP R$3.756,00 - 96 S P G 

DE OLIVEIRA MOTOS ME R$590,00 - 97 SADI ZATTI ME R$29.903,00 - 98 

SANTA CLARA COMERCIO E REP AGR LTDA ME R$535.180,58 - 99 

VIANA RESENDE E CIA LTDA EPP R$2.720,00 - 100 VIEIRA E MARTINS 

LTDA - ME R$11.760,00 - 101 WEDERSON DE JESUS COSTA EIRELI ME 

R$930,00 - 102 XTX INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA ME 

R$1.864,00 QUIROGRAFÁRIO 103 ACERTA SEGURANCA E MEDICINA DO 
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TRABALHO R$11.825,00 - 104 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

R$2.433,18 - 105 ADEMIR ALVES ALMEIDA R$96.300,00 - 106 AERO 

POSTO TIGRAO LTDA R$10.078,36 - 107 AGRI INDUSTRIAL COM E 

EQUIPPECAS E SERVIÇOS R$1.955,00 - 108 AGRICOLA BETIATO 

R$1.300,00 - 109 AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA R$128.081,87 - 

110 AGROBALANCE R$1.473.330,43 - 111 AGROFITO CASE MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA R$500,00 - 112 AGROMANG COM FERRAG E 

FERRAMENTAS LTDA R$3.296,48 - 113 AGROPASTORIL JOTABASSO 

LTDA R$26.900,00 - 114 AGROTEC TECNOLOGIA AGRICOLA E 

INDUSTRIAL R$10.418,21 - 115 AGUILERA AUTO PECAS LTDA 

R$9.689,84 - 116 ALECIO BRAVIN R$150.000,00 - 117 ALMEIDA E SOUZA 

LTDA R$15.825,00 - 118 ALTAMIRO SCHNEIDER R$1.500.000,00 - 119 

ALTERNATIVA COM ACES PARA VEICULOS LTDA R$2.033,79 - 120 

AMTECK INFORMATICA LTDA R$1.000,00 - 121 ANDREIA MACHADO O L 

NOGUEIRA EIRELI R$18.310,00 - 122 ARVUS TECNOLOGIA LTDA 

R$6.800,00 - 123 ASSISTEC INDUSTRIA DE PECAS PARA MAQUNAS 

R$56.206,35 - 124 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA R$1.607,70 - 125 

AUGUSTINHO BUSS R$5.194,90 - 126 AUTO MECANICA CONTINENTAL 

LTDA R$5.245,00 - 127 AUTO POSTO TIGRAO LTDA R$64.000,00 - 128 

AVI-MACH EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA R$3.774,60 - 129 BIAVATTI E 

CIA LTDA R$18.968,58 - 130 BORGATO MAQUINAS E IMPLEMENTOS S/A 

R$36.866,00 - 131 BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

R$310.895,96 - 132 BRUNETTA E CIA LTDA R$2.662,83 - 133 CADORE 

BIDOIA E CIA LTDA R$500,00 - 134 CALCARIO VALE DO ARAGUAIA SA 

R$850.500,00 - 135 CANAGRO PECAS AGRICOLAS LTDA R$732,00 - 136 

CANARANA COM DE MAQUINAS IMPL AGRICOLAS R$4.314,00 - 137 CAR 

CENTER COM DE PECAS E SERV AUTOMOTIVOS R$1.986,80 - 138 CASA 

DOS RADIADORES LTDA R$700,00 - 139 CELESTE BROCK 

R$2.192.000,00 - 140 CENTRO OESTE COM DE MAQ DE MOVIMENTACAO 

R$2.400,11 - 141 CLAUDIO AERO PECAS E MANUT AERON LTDA 

R$27.834,42 - 142 CLAUDIO AUTO PECAS LTDA R$69.717,27 - 143 

CONSISA INFORMATICA LTDA R$1.287,90 - 144 COPERSUL COM DE 

CEREAIS E REP LTDA R$203.178,00 - 145 COTRIMAC COTRIGUACU 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO R$22.828,78 - 146 COVINGTON 

AIRCRAFT DA BRASOL LTDA R$57.825,52 - 147 CRED PRATICO 

R$13.000.375,98 - 148 CRISLEY NUNES ALVES E CIA R$7.174,20 - 149 

CUIABAUTO PNEUS LTDA R$5.579,89 - 150 D M DE QUEIROZ COMERCIO 

E REPRESENTACOES R$1.400,00 - 151 DALMAS REPARACAO E 

MANUTENCAO R$460,00 - 152 DELTA PREST PRESTACAO DE SERVICOS 

AGRICOLAS R$9.787,00 - 153 DELTA RIO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

R$73.460,00 - 154 E C DA SILVA BOMBA INJE R$11.790,00 - 155 E R DE 

SOUZA R$1.890,00 - 156 EDGARD GONCALVES DE OLIVEIRA R$353,40 - 

157 EGIDIO CORDEIRO DA SILVA R$43.000,00 - 158 EQUIPAMENTOS 

RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA R$775,54 - 159 ERICH ALVES BELEM 

R$4.350,00 - 160 F F PRODUTOS DE BORRACHA LTDA R$1.546,00 - 161 

FERNANDES SERAFIM DA SILVA E CIA LTDA R$935,00 - 162 

FERTIQUIMICA AGROCIENCIAS LTDA R$111.576,00 - 163 FEX COMERCIAL 

EXPORTADORA E IMPORTADORA R$590,00 - 164 FLAVIO DOS SANTOS 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT 2ª VARA CÍVEL VALADAO R$330,00 - 165 

FORTALEZA AGRO COMERCIO, REPRESENTACOES R$1.680,00 - 166 

FRANCISLEO DOLENS R$1.607,08 - 167 FRANKENTAL ESPECIALIDADES 

R$54.400,00 - 168 FRATTA PNEUS MATERI R$628,00 - 169 GALEAO 

XINGU COMERCIO DE PNEU R$7.031,50 - 170 GARANTIA COMERCIO E 

PARTICIPACOES LTDA R$841,00 - 171 GAZIN IND E COM DE MOVEIS E 

ELETR LTDA R$479,70 - 172 GEBERT E CIA LTDA R$31.490,00 - 173 

GILIANE LALINE ZIMINIANI R$17.989,75 - 174 GIRASSOL MERCADAO DE 

PECAS AGRICOLAS LTDA. R$23.992,90 - 175 GRAFICA E EDITORA 

FREITAS LTDA R$290,00 - 176 GRAZMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

R$13.500,05 - 177 GRIFE DA MANGUEIRA COMPONENTES HIDRAULICOS 

R$9.045,00 - 178 GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL SA R$27.391,46 - 

179 GUIMARAES AGRICOLA LTDA R$143.228,81 - 180 GUIMARAES 

LESTE SERVICO MECANICOS LTDA R$30.884,00 - 181 HB DE 

OLIVEIRA-ESTOFADOS R$2.250,00 - 182 HDI SEGUROS S.A. R$3.335,01 - 

183 HS SECAGEM E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS R$17.825,00 - 184 

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA R$12.720,21 - 185 IMOESTE 

INDUSTRIA MECANICA E METALURGICA R$2.068,50 - 186 IMPORCATE 

COMERCIO DE PECAS PRA TRATORES R$404,81 - 187 INDUSTRIA E 

COMERCIO DE SEMENTES PRIMAVERA R$97.000,00 - 188 INDUSTRIA 

SULFERTILIZANTES LTDA R$1.092.000,00 - 189 INGEDIESEL INGECAO 

ELETRONICA LTDA R$3.510,00 - 190 INMETRO R$5.656,92 - 191 INQUIMA 

LTDA R$348.983,77 - 192 JOANIZIO CARVALHO DE OLIVEIRA 

R$920.000,00 - 193 JOSE CARLOS SANTOS MENDES R$6.000,00 - 194 

JOSE NILTON DE FREITAS E CIA LTDA R$9.925,00 - 195 JOVENILTON 

RODRIGUES DE ALMEIDA R$2.660,00 - 196 JSL ASSISTENCIA TECNICA 

LTDA R$8.290,46 - 197 JUNG E CAMINHAS LTDA R$300.000,00 - 198 

KAOANA DE FARIAS SANTOS R$420,00 - 199 KIRST COMERCIO DE 

PNEUS LTDA R$42.910,00 - 200 KIST E CIA LTDA R$3.681,00 - 201 

KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS BIOLOGICOS LTDA R$68.082,00 - 202 

LADO A LADO AGRO R$617.371,56 - 203 LAUDECIR SCHWARTZ 

R$20.290,00 - 204 LEADER TECH SERVICOS E PECAS AERONAUTICA 

R$9.345,61 - 205 LEANDRO OLIVEIRA MATIAS R$320,00 - 206 LESTE 

COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA R$3.080,20 - 207 LIDER PRINT 

CARTUCHOS LTDA R$570,00 - 208 LUIZ FABIANO ZACCARELLI CUNHA 

R$10.746,05 - 209 M A PECAS AGRICOLASA E SERVICOS EIRELI 

R$9.530,06 - 210 MAPFRE SEGUROS S A R$27.327,40 - 211 MARCELO 

PILOTO MACIEL R$36.000,00 - 212 MARCIA RENZ SIQUEIRA COIMBRA 

R$709,10 - 213 MARCILIO ROCHA MADEIRAS LTDA R$30.047,61 - 214 

MARCON COMERCIO DE PROD AGROP LTDA R$320,00 - 215 MARIO 

DANIELI EIRELI R$7.860,00 - 216 MARIO JORGE BUCATER R$47.500,00 - 

217 MATUCHO PECAS E IMP AGRICOLAS R$1.414,00 - 218 MAURICIO DA 

SILVA BORGES R$11.000,00 - 219 MICHELON PRESTADORA DE 

SERVICOS AGRICOLA R$1.126,99 - 220 MINERACAO ITAIPU 

R$550.000,00 - 221 MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E 

FERRAGENS R$66.502,70 - 222 MONTREAL COMBUSTIVEIS LTDA 

R$4.186,10 - 223 MONTREAL TRANSPORTES LTDA R$11.166,00 - 224 

MOTOMCO CENTRO OESTE COM DE EQUIP CLASSI R$410,70 - 225 

MOVES MAZZONETTO R$66.516,00 - 226 MP AGRO MAQUINAS 

AGRICOLAS EIRELI R$4.599,49 - 227 MPM MAQUINAS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS LTD R$50.123,95 - 228 MPM PINTURAS LTDA R$8.630,00 - 

229 MTC CENTRO OESTE COM DE EQUIP CLASSIF DE R$1.000,00 - 230 N 

C CONSTRUCOES ELETRICAS E CIVIL LTDA R$13.500,00 - 231 N M 

VEDOVATTO E G VEDOVATTO LTDA R$11.586,06 - 232 NASCIMENTO 

COM DE PECAS PARA TRATORES R$300,00 - 233 NETO FARAH 

SERVICOS AUTORIZADOS DE BOMBA R$18.646,27 - 234 NIDERA 

SEMENTES LTDA R$470.459,24 - 235 OLIVEIRA FREITAS COMERCIO DE 

FERRAGENS LTDA R$1.434,00 - 236 OROSIMBO FERREIRA R$1.000,00 - 

237 OXIQUIMICA AGROCIENCIA LTDA R$252.200,00 - 238 PALUSA 

DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA R$3.559,18 - 239 PARANA 

EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA R$680,00 - 240 PATRICIA PAULINA 

DE LIMA R$3.010,00 - 241 PCO COMERCIO IMP EXP E AGROPECUARIA 

LTDA R$118.800,00 - 242 PEDRO KUCHLA R$57.433,00 - 243 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA R$70.884,00 - 244 PIONEIRO COMBUSTIVEIS 

LTDA R$15.144,00 - 245 PM TRANSPORTES R$805.000,00 - 246 POSTO 

ALDO PRIMAVERA LTDA R$12.844,91 - 247 POSTO BEGE LTDA 

R$37.459,86 - 248 POSTO TIGRAO LTDA R$122.048,83 - 249 

PRECISIONTEC SERVICOS E COMERCIO LTDA ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT 2ª 

VARA CÍVEL R$44.225,21 - 250 PRIMAVERA DIESEL LTDA R$152.068,00 

- 251 PRIMAVERA MAQUINAS E IMPLEM AGRIC LTDA R$22.385,03 - 252 

PRIMAVERDE COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA R$3.211,00 - 253 

PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO MECANICA R$920,00 - 254 R M 

SCHUSTER R$18.854,91 - 255 REAL INDUSTRIA DE FORMULARIO LTDA 

R$2.190,00 - 256 RECAUCHUTADORA DE PNEUS UNIAO LTDA R$2.400,00 

- 257 RECH AGRICOLA LTDA R$463.870,11 - 258 RECH IMPORTADORA E 

DISTRIBUIDORA SA R$1.226,68 - 259 RENATO ARANTES RODRIGUES 

R$1.700.000,00 - 260 REPRI COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS 

LTDA R$16.200,00 - 261 REZENDE ANDRADE LAINETTI VOIGT 

SOCIEDADE R$59.823,86 - 262 RIBOLDI E CIA LTDA R$35.905,33 - 263 

RIGRANTEC TECNOLOGIA PARA SEMENTES R$37.642,15 - 264 RIMINI 

CEREALISTA INVESTIMENTOS E PARTICPACOES R$30.225.000,00 - 265 

ROBERTO PEREIRA XAVIER R$23.912,04 - 266 RODOBENS COM E 

LOCACAO DE VEICULOS LTDA R$2.998,68 - 267 ROTA OESTE VEICULOS 

LTDA R$2.938,00 - 268 ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO R$169.500,00 - 269 SAMECH R$26.306,69 - 270 SEBASTIAO 

PEREIRA DE SOUZA R$2.380,00 - 271 SENIOR COMERCIO E 

REPRESENTACOES AGROPE R$177.888,50 - 272 SIAGRI SISTEMAS DE 

GESTAO LTDA R$10.200,00 - 273 SILVA E CHAVES LTDA R$593,50 - 274 

SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE R$1.400,00 - 275 STRIDER 

SOFTWARE R$93.440,00 - 276 SUPERMERCADO BOM VIZINHO EIRELI 

R$4.100,50 - 277 T D TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 

R$2.021,00 - 278 T L B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA R$389,40 - 

279 THS MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA R$15.000,00 - 

280 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA R$1.194,56 - 281 
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TORNEARIA CENTRO OESTE LTDA R$7.090,00 - 282 TORNEARIA 

MAZZOCCO LTDA R$10.476,00 - 283 TOTAL PECAS E IMPLEMENTOS 

LTDA R$4.940,01 - 284 TRACTORTEM DISTRIBUIDORA DE PECA 

AGRICOLA R$5.888,17 - 285 TRUCK CENTER CONFRESA LTDA 

R$9.280,00 - 286 UNIAO MADEIRA TRATADA LTDA R$18.048,00 - 287 V 

MELCHIORS E CIA LTDA R$14.614,80 - 288 VALDEMAR BATISTA COSTA 

R$140.000,00 - 289 VALORA ENGENHARIA S/S LTDA R$3.600,00 - 290 

VENA VEICULOS LTDA R$1.420,32 - 291 VERDE AGRICOLA COMERCIO 

DE PECAS LTDA R$21.168,62 - 292 VIANEI BALTASAR PERIUS 

R$1.284,30 - 293 VILSON RODOLFO DE LIMA R$3.502,00 - 294 VMAX 

COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUMATICO R$12.347,60 - 295 W A 

PNEUS R$7.902,88 - 296 WERNER E CIA LTDA R$4.904,50 - 297 XINGU 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA R$121.926,32TRABALHISTA 298 

ACASSIO NEVES DONDONI R$1.480,40 - 299 ADELIO PIRES R$8.810,83 - 

300 AGENOR MENDES DOS SANTOS R$4.919,45 - 301 AILTON DE 

MORAIS DUARTE R$1.686,62 - 302 ALEX ROZENE DA SILVA R$388,89 - 

303 ANDRE FERREIRA DA SILVA R$528,63 - 304 ANGELA GONÇALVES 

DE JESUS R$1.188,88 - 305 ANTONIO BATISTA DOS SANTOS ALVES 

R$1.586,00 - 306 ANTONIO EDUARDO PIRES DE MIRANDA R$10.000,00 - 

307 ANTONIO FRANCISCO S DE SOUZA R$2.345,55 - 308 ANTONIO LIMA 

BRITO R$1.528,83 - 309 ANTONIO MARCOS DE AMORIM SILVA 

R$2.964,43 - 310 ANTONIO MARCOS VIEIRA MIRANDA R$1.498,43 - 311 

AROLDO GOMES DA SILVA R$2.816,44 - 312 BRUNO UESLEN DA SILVA 

R$505,42 - 313 CARLOS ANTONIO DE PAULA R$4.436,05 - 314 CARLOS 

MATHEUS M RODRIGUES R$1.210,16 - 315 CICERO SILVEIRA LIMA 

R$4.511,89 - 316 CLEAN DE ALMEIDA SILVA R$2.924,03 - 317 CLEUSA 

MARIA TEODORO DE SOUZA R$3.860,78 - 318 CLOVIS EVANDRO 

ZIMMERMANN R$1.455,88 - 319 DAIANE CRISTINA DE JESUS ALVES 

R$3.200,00 - 320 DANIEL DE JESUS R$2.931,91 - 321 DENISE SERAFIM 

BISOL R$3.333,33 - 322 DENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS R$1.111,47 - 

323 DICIONOR MARQUES DE SOUZA R$3.428,46 - 324 DIVINA DOS 

SANTOS SOUZA R$3.778,48 - 325 EDEVALDO LOPES DA CONCEIÇÃO 

R$5.951,41 - 326 EDGAR LOPES DA SILVA R$1.080,09 - 327 ELAINE 

ZIMMERMANN R$811,75 - 328 ELCIO RIBEIRO BARBOSA R$2.639,98 - 329 

EMIVALDO DA SILVA PEREIRA R$1.131,45 - 330 EVERALDO LUFT DE 

MOURA R$1.555,56 - 331 GABRIEL DA SILVA COSTA R$5.613,05 - 332 

GILMAR ANTONIO DE PUALA R$3.539,98 - 333 GILVAN TOLENTINO DA 

SILVA R$636,00 - 334 JEAN CAMPELO DA SILVA R$1.926,16 - 335 JOAO 

BATISTA DA SILVA R$2.328,02 - 336 JOAO BATISTA PAPALINO 

R$1.861,54 - 337 JOAO GONÇALVES VIANA R$12.091,35 - 338 JOAO 

NOE FILGUEIRA SOUZA R$3.569,14 ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT 2ª VARA CÍVEL - 

339 JOAQUIM ANTONIO PEREIRA R$8.175,48 - 340 JOAQUIM PEREIRA DE 

SANTANA R$5.868,04 - 341 JOAQUINA GONÇALVES DE SENA 

R$2.867,18 - 342 JOAREZ DA SILVA GONÇALVES R$9.255,55 - 343 

JORCIRLEY FRANCISCO MIRANDA R$1.826,29 - 344 JOSE CARLOS 

PEDRO DE FARIAS R$7.378,41 - 345 JOSE FERNANDO SANTOS DA 

SILVA R$541,12 - 346 JOSE RODRIGUES DA SILVA R$5.000,00 - 347 

JOSE SERGIO DE PAULA R$1.062,02 - 348 JOVELINO ROZENE DA SILVA 

R$4.163,71 - 349 JULIO CESAR DA SILVA HOFFMANN R$21.111,64 - 350 

JULIO CESAR SATURNINO MIRANDA R$1.261,12 - 351 JUNIOR SERGIO 

FERNANDES PEREIRA R$1.852,98 - 352 JURACI NEVES MIRANDA 

R$950,54 - 353 KARINA MIRANDA ROLDAO R$2.400,00 - 354 LEANDRO 

LIMA PEREIRA R$11.076,03 - 355 LEONIR BRUNO LUNKES R$3.883,03 - 

356 LUCAS COIMBRA POLITOWSKI R$3.992,92 - 357 LUCIANO JORNADA 

DE LIMA R$17.778,23 - 358 LUCIANO MEZZOMO R$1.490,91 - 359 LUCIO 

RIBEIRO R$1.833,57 - 360 LUIZ ALFREDO FERREIRA DA SILVA 

R$3.950,02 - 361 LUIZ CARLOS PAULO R$333,33 - 362 LUIZ CONCEICAO 

DA SILVA DUARTE R$12.362,16 - 363 LUIZ HENRIQUE CHAVES VIANA 

R$2.315,67 - 364 LUZIMAR LEMES DOS SANTOS R$1.403,67 - 365 

MANOEL CONCEICAO DA SILVA R$3.014,48 - 366 MARCELO AMARO 

RIBEIRO R$1.560,81 - 367 MARCELO PALHARINI R$6.834,24 - 368 

MARCIA TOLENTINO DA SILVA R$1.307,63 - 369 MARCIO MOTTA ROZA 

R$2.638,67 - 370 MARI CEGELKA VIEIRA R$12.783,33 - 371 MAURICIO 

NASCIMENTO DA SILVA R$3.124,44 - 372 MAURO AREND R$4.511,52 - 

373 NILSON MOACIR VICENTE R$10.000,00 - 374 ORMUZ SCHMITT 

FERREIRA DE LIMA R$7.104,97 - 375 OZIEL SOARES SILVA R$1.012,52 - 

376 PAULINO BELARMINO JACO R$4.228,89 - 377 PAULO PEREIRA DE 

CAVALHO R$2.564,23 - 378 PAULO SERGIO WITT R$1.499,78 - 379 

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES R$5.333,33 - 380 PEDRO 

HENRIQUE B CORREA LEITE R$3.551,28 - 381 RAIMUNDO CESINO 

ARAUJO R$816,88 - 382 REGIS CRISTIANO CAMPOS DOS SANTOS 

R$3.520,00 - 383 RENATA DE SOUZA GOMES R$800,00 - 384 

RODRIGUES GOMES DOS SANTOS R$3.214,60 - 385 RONALDO 

RODRIGUES AZEVEDO R$2.251,05 - 386 RONALDO TOMAZONI 

BORTOLOMEDI R$8.795,40 - 387 ROSANGELA PEREIRA NUNES DE 

SOUSA R$2.861,61 - 388 ROSELY SOARES DE MORAES R$636,00 - 389 

SAMIR TOLENTINO DA SILVA R$2.532,96 - 390 SILVANA DE SOUZA 

MONTEIRO BELO R$10.630,67 - 391 SILVANA MONTEIRO VIEIRA 

R$1.864,59 - 392 SILVONE AMILTON DE OLIVEIRA R$6.785,78 - 393 

SONIA DA SILVA ARAUO R$848,00 - 394 SUELI FATIMA SOSTER 

R$443,56 - 395 TAINARA TOLENTINO DE OLIVEIRA R$730,84 - 396 TIAGO 

GRANZOTTO R$3.599,47 - 397 TIAGO NOGUEIRA DE SOUZA R$1.560,81 

- 398 TULIO DE MORAES R$2.628,44 - 399 VALDIVINO ROZENDO SILVA 

R$4.540,23 - 400 WANDERLEY ALVES DE ALMEIDA R$7.844,15 - 401 

WANDEROSN DA SILVA ARAUJO R$11.417,78 - 402 ZE NILSON 

JERONIMO DE OLIVEIRA R$1.402,10. ADVERTÊNCIAS: FICAM INTIMADOS 

OS CREDORES E TERCEIROS DOS PRAZOS PREVISTOS NO ARTIGO 7º, § 

1º, DA LEI Nº 11.101/05 (15 DIAS), PARA APRESENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÕES DE CRÉDITO E DIVERGÊNCIA A SEREM ENTREGUES AO 

ADMINISTRADOR JUDICIAL, E AINDA PARA QUE, QUERENDO, 

APRESENTEM OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO A SER 

APRESENTADO NOS TERMOS DO ART. 55 DESTA LEI. Ficam ainda 

intimados os credores e terceiros de que foi nomeado Administrador 

Judicial, JOÃO PAULO FORTUNATO, com endereço profissional na 

Avenida São Sebatião, 3125, Ed. Amazon Business Center, Sala 603, 

Quilombo, CEP 78045-000, Cuiabá-MT. Telefone (65) 3052- 2335, onde os 

documentos dos recuperandos podem ser consultados. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIZANDRA BROCH DE 

CAMPOS, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 31 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000298-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON APARECIDO GOMES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO PALMEIRA DOS SANTOS (REU)

MONTE TABOR PROJETOS E CONSULTORIAS AGRICOLAS LTDA - ME 

(REU)

FAZENDA SÃO JOSE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA OAB - MT0019497A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1000298-85.2017.8.11.0037; 

AUTOR(A): ROBSON APARECIDO GOMES DE ALMEIDA REU: OTAVIO 

PALMEIRA DOS SANTOS, FAZENDA SÃO JOSE, MONTE TABOR 

PROJETOS E CONSULTORIAS AGRICOLAS LTDA - ME O GESTOR 

JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 25 de março de 2020, às 

14h20 min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 30 de janeiro de 2020. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004834-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZI CRISTIANE DIAS DE CARVALHO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004834-42.2017.8.11.0037. AUTOR(A): SERGIO ROBERTO CARDOSO 

RÉU: SUZI CRISTIANE DIAS DE CARVALHO Vistos etc. A requerida Suzi 

Cristiane Dias de Carvalho, regularmente citada (Num. 11774420), não 

apresentou contestação, consoante certidão inclusa (Num. 12808483). 

Destarte, decreto à revelia, nos moldes do artigo 344 do Código de 

Processo Civil. Intime-se a parte autora para especificar as provas que 

pretende produzir, justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias. 

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 02 de 

dezembro de 2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001484-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO DO VALE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSI MALISE ROTT NEISSE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001484-46.2017.8.11.0037 AUTOR: JOSÉ BENEDITO DO VALE RÉU: ELSI 

MALISE ROTT NEISSE Vistos etc. Intimem-se as partes para especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando-as objetivamente, bem 

como para manifestarem interesse na sessão de mediação/conciliação, 

conforme a hipótese, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, conclusos 

para julgamento conforme o estado do processo (CPC, art.354-357). 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 22 de setembro de 2017. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172517 Nr: 6554-95.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIO TRANSPORTES LTDA-EPP, JEAN 

CARLOS PATRICIO, RICARDO RUDE PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para recolher a diferença de Taxa Judiciária e 

Custas Judiciais especificadas no cálculo de fls. 98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140298 Nr: 10399-09.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CLARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

AGRÍCOLA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOLLYTK AGROQUIMICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO MIOTO - 

OAB:185597/SP

 Certifico que nesta data o advogado da parte Autora fica INTIMADO para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 170128 Nr: 5288-73.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARQUES DOS SANTOS, KARINA VOGEL, 

FRANCISCA ERISNALVA PEREIRA MELO CRISPIM, MARCELO RODRIGUES 

ORMOND, ALINE CHAIENNE ROSA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:

MT 19.369-O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique Magalhães 

Fernandes - OAB:18804/MT, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B

 Processo nº 5288-73.2016.811.0037 (Código 170128)

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais

Requerentes: Tania Marques dos Santos e Outros

Requerida: UNIC Educacional Ltda.

Vistos etc.

Embora ao Juízo compita indeferir diligências inúteis ou protelatórias, 

compete à parte apontar a pertinência da produção de prova oral (fls.153), 

até mesmo porque o Juízo não tem conhecimento do teor das eventuais 

declarações.

Assim, intime-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, apontar 

objetivamente se pretende ou não a produção de prova oral, assumindo o 

risco da desistência.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 30 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69127 Nr: 1435-66.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEODOSY FEFELOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:MT 13058, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B/ MT, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945B/MT, DEIVISON 

VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, FABIO DE 

OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13884/O, FABIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:19.615 BA, FERNANDO MARSARO - 

OAB:OAB/MT 12.832, HILVETE MARIA DOS SANTOS - OAB:OAB/DF 

23829, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, LUANA 

DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - OAB:7381/MT, LUIZ CARLOS 

CÁCERES - OAB:26822-B, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS 

GONÇALVES DE PAULA - OAB:OAB/MT 9.456, Nelson Feitosa Junior 

- OAB:8656, RICHARDSON JUVENTINO GONÇALVES CAMPOS - 

OAB:139.209, RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - OAB:OAB/MT 18.099, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A, THAÍS FERNANDA 

RIBEIRO DIAS NEVES - OAB:22056/O, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:MT-3.928

 Tendo em vista a nova proposta apresentada (f. 482/483) intimo as partes 

sobre a proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo 

comum de 5 (cinco) dias (CPC, art.465, §3º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155756 Nr: 7096-50.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO CESAR DAL SÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143373 Nr: 1344-97.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA NOVO HORIZONTE COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:RS/40.044

 Intimo a parte exequente para requerer o que entender oportuno. Prazo 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138050 Nr: 9050-68.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA REGINA ALENCAR DE BRITO DALL' AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. COSTA E FOGAÇA COSTA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172960 Nr: 6787-92.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI SANDRA FREITAS BACCI CASTRO, 

VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 27.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:RS/40.044

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TIAGO BUENO DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 6787-92.2016.811.0037, Protocolo 

172960, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231045 Nr: 4867-78.2019.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO, ELI SANDRA 

FREITAS BACCI CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS HERINGER - 

OAB:RS/40.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TIAGO BUENO DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 4867-78.2019.811.0037, Protocolo 

231045, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 42471 Nr: 4955-73.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rogério Zasso, JOSÉ LUIZ ZASSO, VILMAR 

MARTIGNAGO, LUIZ VICENTE SARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ANDRE FRIZÃO - 

OAB:8.340-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000, MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:MT 7900

 Para seu implemento, o juiz deve verificar as peculiaridades do caso 

concreto, adotando mecanismos que se mostrem adequados à satisfação 

do direito.Sob tal perspectiva, a suspensão da CNH é medida 

manifestamente excessiva, não guardando relação direta com a obrigação 

pecuniária inadimplida, motivo pelo qual revogo a decisão que impôs a 

restrição.Por fim, havendo requerimento expresso do executado e 

concordância do exequente quanto a designação de sessão de 

conciliação (858; 867/869), remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania.Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 30 de janeiro de 2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13642 Nr: 1965-22.2000.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METRO 3 - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SOARES MONTEIRO 

- OAB:62830/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ CARLOS 

REZENDE, para devolução dos autos nº 1965-22.2000.811.0037, Protocolo 

13642, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 
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medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 34953 Nr: 3061-96.2005.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DAL SÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ DIESEL S/A IND. E COM. DE 

VEÍCULOS, SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO COSTA - 

OAB:76146/SP, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILAMAR DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:8195A/MT, GLAUCO DE GÓES GUITTI - 

OAB:MT/10.320-B, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:MT 8.194-A

 Processo nº 3061-96.2005.811.0037 (Código 34953)

Ação Cominatória c/c Reparação de Danos por Ato Ilícito

Requerente: Antônio Dal Solio

Requeridos: Cuiabá Diesel S/A Indústria e Comércio de Veículos e Outro

Vistos etc.

Nos termos do artigo 104 do Código de Processo Civil, o advogado não 

será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar 

preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado 

urgente.

Destarte, intime-se o causídico da requerida Cuiabá Diesel S/A Indústria e 

Comércio de Veículos, Dr. Dilmar de Arruda Campos, para regularizar sua 

atuação processual, apresentando o instrumento de mandato (procuração 

vigente – fls.45/46), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do ato não 

ratificado ser considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi 

praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e 

danos, nos moldes do artigo 104, §2º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 30 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39390 Nr: 1931-37.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO EUGÊNIO FERNANDO BLAS ECHEVERRIA PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A, BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE NASCIMENTO 

- OAB:MT/5.475, MARISTELA F. MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:MT/5.408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - 

OAB:20334/A, CELSO MARCON - OAB:MT-15.484-A, EGBERTO 

HERNANDES BLANCO - OAB:SP/89457, EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6172-E, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A, VITOR DE CARVALHO LOPES - OAB:241959-A OAB SP, 

VIVIANE CALIFANI MERINO - OAB:6.373

 Processo nº 1931-37.2006.811.0037 (Código nº 39390)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Mário Eugênio Fernando Blas Echeverria Perez

Executados: Unibanco União de Bancos Brasileiros S/A e Banco BMG S/A

Vistos etc.

Certifique-se sobre a tempestividade dos embargos de declaração 

opostos (fls.1374), bem como sobre o julgamento do Recurso Especial nº 

1005160-45.2019.8.11.0000.

Se tempestivos, tratando-se de embargos de declaração com efeitos 

infringentes, intime-se a parte contrária, na forma postulada para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 

1.023, §2º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 30 de janeiro de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 40886 Nr: 3382-97.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR NILSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA GALBIER TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7.366/MT

 É fato incontroverso que a parte exequente formulou sucessivos pedidos 

de diligências para localização de bens penhoráveis. Incontroverso, 

outrossim, que tais diligências foram infrutíferas, tramitando a execução 

há quase 10 (dez) anos sem êxito.Isso posto, em cumprimento ao disposto 

no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para 

manifestar-se sobre eventual configuração da prescrição intercorrente, 

em 15 (quinze) dias.Expirado o prazo, imediata conclusão.Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 30 de janeiro de 2020.Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120592 Nr: 3079-39.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI ZANCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, FERNANDA SAMIRA PAYÃO FRANCO - 

OAB:239437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - OAB:SP/ 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MG 44698

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO SOUZA 

PAULINO, para devolução dos autos nº 3079-39.2013.811.0037, Protocolo 

120592, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27364 Nr: 135-79.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNILDO NILSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTEPE SERVIÇOS EM TRATORES E 

EQUIPAMENTOS LTDA, Aluisio Freitas Marinho, Lucas Jorge Freitas 

Marinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA - 

OAB:5685/MT, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:5751/MT, PEDRO AUGUSTO SANTOS DE 

SOUZA - OAB:20350/O, SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - 

OAB:17671/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAISA DE FREITAS 

DA SILVA OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 135-79.2004.811.0037, 

Protocolo 27364, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13323 Nr: 1756-53.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR DA AMAZÔNIA S/A-INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO PIRES DE ARAÚJO, ADEMIR 

FABRÍCIO GARCIA DE CARVALHO, ADEMIR PEREIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 
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OAB:MT.5.581-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAN RUIZ DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 1756-53.2000.811.0037, Protocolo 

13323, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123455 Nr: 6011-97.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI ALVES FERRARI, ANTÔNIO DARCI 

FERRARI, DEJANIRA ALVES LIMA FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Processo nº 6011-97.2013.811.0037 (Código 123455)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste

 Executados: Geovani Alves Ferrari e Outros

Vistos etc.

Com fulcro no artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, defiro a penhora 

dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia e 

determino a intimação da instituição financeira Banco Toyota do Brasil S. 

A. para prestação de contas do saldo remanescente da venda do bem, 

com depósito nos autos em conta única judicial.

Baixe-se a restrição judicial incidente sobre o veículo alienado 

fiduciariamente.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 30 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 238546 Nr: 295-45.2020.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA DA SILVA, EDILIO IMOVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se nos autos da ação principal.Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça.Nos termos do artigo 679 do Código de Processo 

Civil, os embargos seguirão o procedimento comum.Remetam-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação 

de audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte ré com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora (CPC, art.344).Nos moldes do 

artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação 

ou mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual.No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art .334, §9º). Int ime-se. Expeça-se o necessár io . 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 30 de janeiro de 2020.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 150667 Nr: 4701-85.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILIO IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO ALDRIGUE, ANA CRISTINA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4701-85.2015.811.0037 (Código 150667)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Edílio Imóveis Ltda.

Executados: Paulo Rogério Aldrigue e Ana Cristina da Silva

Vistos etc.

Penhorem-se os veículos, consoante postulado pela parte exequente 

(fls.53).

Ato contínuo, avaliem-se os bens, no prazo de 10 (dez) dias, ciente o 

oficial de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, devendo, em 

qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e 

o estado em que se encontram; II - o valor dos bens (CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes, na forma normativa, para 

manifestação, facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) 

dias, sob pena de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Em cumprimento ao disposto no artigo 1.058 da CNGC, intime-se o credor 

para que se manifeste sobre os meios que pretende sejam utilizados: I – 

adjudicação; II – alienação por iniciativa própria; III – alienação por meio de 

corretor credenciado perante a autoridade judiciária; IV – alienação em 

hasta pública; V – alienação por meio de leiloeiro público, via “web” ou 

presencial; VI – usufruto de bem móvel ou imóvel.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 30 de janeiro de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69233 Nr: 1541-28.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉSIO FRANCISCO FRITZEN, PAULO FUZETTI, 

CLOVIS SCHERER, CLÁUDIO JOSÉ VENDRUSCULO, VALDERI LUIZ 

VENDRÚSCULO, CLAIR MORAES DE CAMPOS, ROMEU CAMPOS DE 

CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:MT 13058, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B/ MT, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521 MT, FÁBIO DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:OAB/MT 13884, 

MARCELO GUIMARÃES MAROTTA - OAB:10856, NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:11065/A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208 MT

 Intime-se o perito nomeado para prestar informações quanto a 

manutenção de interesse em realizar os trabalhos periciais, em 15 

(quinze) dias, já declinando, em caso positivo, os dados bancários para 

subsequente levantamento da importância de 50 % (cinquenta por 

cento).Em seguida, intime-se a parte responsável para proceder ao 

depósito da importância dos honorários periciais, em 15 (quinze) dias 

(CPC, art.95, §1º).O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo de 30 

(trinta) dias (CPC, art.477).Inclua-se o registro sistêmico, nos moldes do 

artigo 272, §5º, do Código de Processo Civil 
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(fls.397).Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 30 de janeiro de 

2020.Patrícia Cristiane Moreira Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39853 Nr: 2406-90.2006.811.0037

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SORANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA, 

AGROCERRADO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON VINICIUS DOS SANTOS 

- OAB:6.923-B-MT, JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK - OAB:11.474/MT, 

MANOEL JOSÉ DE REZENDE NETO - OAB:OAB/MT 8.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON FERNANDES RÉU - 

OAB:185631/SP, FLAVIO MULLER - OAB:MT. 6841-B

 Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte requerida, por 

meio de seu advogado constituído, acerca do desarquivamento do 

procedimento, bem como para que efetue a carga dos autos para a 

extração de cópias, no prazo de cinco dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122853 Nr: 5394-40.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o requerente para informar quem é o 

espólio do requerido Walmir de Souza, para que seja feito a citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12676 Nr: 1362-46.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI POLATO, CARLOS ALBERTO POLATO, JOÃO 

MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, CARLOS ALBERTO 

POLATO, SIDNEI POLATO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, JOÃO 

MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, KAROLINE SZATKOWSKI POLATO 

- OAB:MT 14618, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte autora, por meio 

de seu advogado constituído, acerca do desarquivamento do 

procedimento, bem como para que efetue a carga dos autos para a 

extração de cópias, no prazo de cinco dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158294 Nr: 8253-58.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIANA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado da parte exequente para comparecer em cartório e 

retirar a certidão de registro de penhora, mediante o pagamento da guia 

concernente a certidão de tramitação sem busca. O registro da penhora, 

na matrícula do imóvel deverá ser comprovada nos autos, no prazo legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006327-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL FERREIRA OAB - GO36189 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDA CAETANO DE AGUIAR (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte requerente para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001554-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001554-29.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: JOSE ANTONIO GONÇALVES VIANA Vistos. Compulsando 

os autos, verifico que foi determinada a suspensão dos autos, conforme 

ID nº 18417479, eis que os requeridos encontram-se em Recuperação 

Judicial. Assim, postergo a análise do pedido de ID nº 19509466, bem 

como solicito informações ao juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de 

Primavera do Leste - MT, onde tramita o processo da recuperação judicial 

nº 1000460-12.2019.8.11.0037, para informar se a empresa recuperanda 

ainda encontra-se no período de blindagem, bem como informar se o bem, 

objeto de busca e apreensão nestes autos, é essencial às atividades da 

empresa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste-MT, 31 de janeiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003078-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT GALENO SILVEIRA MIGUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE CARVALHO MOREIRA OAB - MT23476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003078-27.2019.8.11.0037. REQUERENTE: HERBERT GALENO SILVEIRA 

MIGUEL REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Defiro o requerimento retro. Assim, defiro o pedido 

de justiça gratuita ao autor. Certifique-se sobre o trânsito em julgado e, 

após, remeta-se os autos ao arquivo, com as anotações necessárias. 

Cumpra-se. PRIMAVERA DO LESTE, 31 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000675-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENOR ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 48 (quarenta e oito) 

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

MYRIAN PAVAN PROCESSO n. 1000675-22.2018.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito, Seguro]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: VALDENOR 

ALVES DA SILVA Endereço: Rua Florianopolis, 960, Parque Eldorado, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Endereço: AVENIDA 

MIGUEL SUTIL, 7.707, Duque de Caxias, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-305 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, para no prazo de 48 (quarenta e oito horas) dar prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 275, §2º, do Código 

de Processo Civil., conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). DESPACHO: Processo: 

1000675-22.2018.8.11.0037. AUTOR(A): VALDENOR ALVES DA SILVA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 

Considerando a ausência da parte requerente no exame pericial e a 

devolução da correspondência enviada no endereço constante na inicial, 

intime-a, pessoalmente, para promover o regular andamento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos 

do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Restando infrutífera a 

intimação pessoal, intime-a, por edital, para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, nos termos 

do artigo 275, §2º, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, 

vista para a parte requerida se manifestar quanto ao abandono da causa. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 10 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término do 

prazo deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

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

SAULO DE SOUZA CAETANO, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 31 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002303-12.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. S. S. (REQUERENTE)

B. J. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. V. C. L. -. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de restituição, 

emitindo guia para localidade a ser cumprido o mandado, indicar sobre 

qual/quais veículos requer sejam expedidos os mandados e, ainda, indicar 

a localização dos bens. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada 

através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - 

Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000489-28.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIRA MUNDO TRANSPORTES LTDA EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000489-28.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: GIRA MUNDO TRANSPORTES LTDA EPP REQUERIDO: 

JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE 

VEÍCULOS LTDA., SAGA LONDON COMERCIO DE VEÍCULOS, PECAS E 

SERVIÇOS LTDA Vistos. Trata-se de PEDIDO CAUTELAR ANTECEDENTE 

ajuizada por GIRAMUNDO TRANSPORTES LTDA em face do JAGUAR E 

LAND ROVER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e 

SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS, todos devidamente 

qualificados nos autos. Alega, em síntese, que o representante legal da 

empresa requerente adquiriu o veículo DISCOVERY TD6 HSE 7, chassi n° 

SALRA2BK4HA041437, PLACA QKG-6560, RENAVAM n° 01137300482, o 

qual encontra-se coberto pela garantia legal e contratual de 36 (trinta e 

seis) meses ou 100.000 (cem mil) km de fábrica. Aduz que, no dia 

26/03/2019, o veículo com apenas 27.000 (vinte e sete mil) km rodados 

começou apresentar diversos defeitos, ocasionando perda de potência e 

insegurança ao condutor e passageiros do veículo. Informa que realizou 

inúmeras reclamações perante o SAC e demais canais de comunicação 

das requeridas, conforme protocolo nº 107921 e 341572. Assevera que o 

veículo encontra-se com a requerida desde o dia 17/01/2020, as revisões 

estão realizadas dentro e da forma requisitada, o veículo está coberto pela 

garantia legal e contratual e, em razão disso, as requeridas não 

forneceram o uso de carro reserva. Assim, requer em tutela antecipada 

que seja determinado que os requeridos disponibilizem imediatamente um 

automóvel idêntico ao autor, para que utilize até resolução do litígio. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 
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escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

caso dos autos, verifico que o veículo em questão apresenta todas as 

revisões necessárias, de modo que os vícios alegados foram constatados 

no período de vigência da garantia, estando impossibilitado de realizar atos 

do cotidiano, sendo que tal veículo é ferramenta de seu sustento, utilizado 

pelo representante legal da empresa, conforme cópia do contrato 

constante no ID nº 28604651, restando devidamente demonstrado. Nesse 

sentido: EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

POR VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO ZERO KM. VÍCIOS CONSTATADOS 

ANTES DO FIM DA GARANTIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO 

RESERVA. POSSIBILIDADE. DEFESA DO CONSUMIDOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE. PERICULUM IN MORA 

INVERSO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. O fornecimento de um 

carro reserva de igual modelo, qualidade, mesmos acessórios ao adquirido 

é medida que se impõe, sobretudo porque os vícios alegados foram 

constatados antes mesmo do fim da garantia e o consumidor se vê 

impossibilitado de realizar a contento atos do cotidiano, sujeitando-se a 

custos relevantes e não programados, a exemplo do pagamento de 

aluguel de outro veículo. A integração da fabricante na cadeia de 

fornecimento do produto é indiscutível, de modo que sob qualquer ótica 

que se analise é considerada fornecedor à luz do CDC, decorrendo daí 

sua responsabilidade solidária na reparação dos danos ao consumidor. 

Presente o periculum in mora inverso, levando-se em conta as 

expectativas de segurança, lazer, utilidade e conforto que o consumidor 

cria quando da aquisição de veículo zero quilômetro e tendo em vista os 

transtornos sofridos até o momento. O valor arbitrado a título de astreintes 

se mostra suficiente e compatível com a obrigação exigida, especialmente 

se considerar a necessidade de buscar a efetividade da prestação 

jurisdicional. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Classe: Agravo de 

Instrumento, Número do Processo: 0013093-25.2017.8.05.0000, Relator 

(a): Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

31/01/2018) (TJ-BA - AI: 00130932520178050000, Relator: Rosita Falcão 

de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2018). 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, e DETERMINO que as requeridas JAGUAR E 

LAND ROVER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e 

SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS procedam ao 

fornecimento de um carro reserva, bem como apresente um diagnóstico 

especificando o problema (vício) e causa do veículo, o tempo que será 

necessário para mão-de-obra e as peças que serão necessárias para 

conserto dos barulhos e do motor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de aplicação de multa diária. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 31 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000468-86.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVADIR DE PIERI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000468-86.2019.8.11.0037. AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO RÉU: DIVADIR DE PIERI Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA movida por COOALESTE – COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO em face de 

DIVADIR DE PIERI. Analisando a petição inicial, observo que foram 

preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a 

exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo 

Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, 

no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à 

contestação. Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de 

Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, 

podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na 

audiência inicial. Assim, em respeito à primazia da autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 07 de março de 2019, às 

15h40min, a ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta 

Comarca. Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (artigo 334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na 

pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem na 

audiência designada, não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente. Autorizo o recolhimento das taxas e custas processuais ao 

final do processo, nos termos do provimento n.18/2012- CGJ. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 04 de fevereiro de 2019. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000878-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERFISH - COOPERATIVA MISTA DE PISCICULTURA E 

AGROPECUARIA DO CERRADO (EXECUTADO)

MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES (EXECUTADO)

PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN (EXECUTADO)

ANDRE MARASCHIN (EXECUTADO)

DIRCEU PINHATTI MENDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT9277-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000878-81.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO SAFRA S-A EXECUTADO: COOPERFISH - 

COOPERATIVA MISTA DE PISCICULTURA E AGROPECUÁRIA DO 

CERRADO, DIRCEU PINHATTI MENDES, ANDRE MARASCHIN, PRISCILA 

RASQUERI MENDES MARASCHIN, MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

ajuizada pelo BANCO SAFRA S/A em face de COOPERFISH – 

COOPERATIVA MISTA PISCICULTURA E AGROPECUÁRIA DO CERRADO e 

OUTROS, todos devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, 

que, em 16/06/2016, firmou com as partes executadas uma Cédula de 

Crédito Bancário (Cheque Empresarial) com as partes executadas, 

concedendo a importância de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Informa 

que as partes executadas descumpriram o contrato, deixando de efetuar 

o pagamento referente ao contrato nº 26319, vencida em 09/01/2018, 

ocasionando um saldo devedor em 15/02/2018 de R$119.140,84 (cento e 

dezenove mil cento e quarenta reais e oitenta e quatro centavos). Por esta 

razão, em 17/04/2019, os executados ajuizaram Embargos à Execução nº 

1002172-37.2019.8.11.0037, em trâmite nesta vara. Vale ressaltar que, em 

02/08/2017, os executados ajuizaram uma Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com 

pedido de tutela de Urgência (1023811-70.2017.8.11.0041), em trâmite na 

4ª Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT. Todavia, as partes 

executadas consignaram valores em Ação de Consignação em 

pagamento, nº 1014600-73.2018.8.11.0041, atualmente em trâmite na 3ª 

Vara Cível desta Comarca, a pedido dos executados. Em decorrência 

disso, este Juízo verificou a conexão entre os feitos acima mencionados, 

vez que fundados na mesma causa de pedir e identidade das partes, além 

do risco iminente de proferirem-se decisões conflitantes em feitos que 

tratam da mesma matéria, determinando a remessa dos autos à 4ª Vara de 

Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT. Por fim, o Juízo da 4ª Vara de 

Direito Bancário entendeu que não há motivos para que a distribuição seja 

r e a l i z a d a  p o r  c o n e x ã o / d e p e n d ê n c i a  d o s  a u t o s  n º 

1023811-70.2017.8.11.0041 (Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de tutela de 

Urgência, posto que não possuem a mesma causa de pedir. É o breve 

relato. Decido. De início, no que tange à conexão, dispõe o artigo 55 do 

Código de Processo Civil. Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais 
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ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1º Os 

processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, 

salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2º Aplica-se o disposto 

no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento 

relativa ao mesmo ato jurídico; (...) (Grifei) Desse modo, ao meu entender, 

o objeto do litígio das demandas é o mesmo negócio jurídico, qual seja, a 

“Cédula de Crédito Bancário” firmada entre a exequente e os executados. 

A propósito, esse é o entendimento uníssono da jurisprudência: EMENTA: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

AÇÃO CONHECIMENTO. CONEXÃO. PREVENÇÃO. CONFLITO REJEITADO. 

Havendo conexão entre a ação de conhecimento e a execução de título 

extrajudicial, haja vista que ambas se fundam no mesmo título executivo, 

deve ser reconhecida a prevenção do juízo suscitante para o 

conhecimento da causa, a fim de evitar decisões contraditórias. (TJ-MG - 

CC: 10000181217001000 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 03/02/0019, Data de Publicação: 11/02/2019). Grifei CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO (INDENIZAÇÃO 

E RESOLUÇÃO CONTRATUAL). AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. ART. 55, § 2º, I, CPC/2015. CONEXÃO RECONHECIDA. 

REMESSA E REUNIÃO DOS PROCESSOS PERANTE O JUÍZO PREVENTO. 

Há conexão entre a ação de execução de título extrajudicial, qual seja, 

contrato de locação em shopping, e a ação de conhecimento que busca a 

resolução do mesmo pacto e indenização pelos danos sofridos sob o 

fundamento de inadimplemento do empreendedor, nos termos do art. 55, § 

2º, I, do CPC, a fim de evitar decisões contraditórias. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. (TJ-GO - Conflito de Competência: 

05174643920188090000, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 

19/07/2019, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 19/07/2019). Assim, 

ante a ausência de prevenção deste Juízo, compete ao Juízo da 4º Vara 

de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT o processamento e o 

julgamento desta ação e das demais pela conexão e prevenção. Ante o 

exposto, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, nos 

termos do artigo 953, inciso I, do Código de Processo Civil, SUSCITA 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, por entender ser o Juízo da 4º 

Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT o competente para 

processamento e julgamento desta ação. Oficie-se ao Presidente do 

Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 203 do Regimento Interno do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intimem-se os 

interessados, e, após, mantenha-se o processo na Secretaria da Vara até 

o julgamento do conflito pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 31 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005491-13.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS BRITO BEZERRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005491-13.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ORLEANS BRITO BEZERRA Vistos. Proceda-se a busca do endereço da 

parte requerida através dos convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de 

pedido de informações. Realizadas as diligências, intime-se a parte 

requerente para requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 31 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004971-53.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIO ALVES DE SOUZA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004971-53.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA CARGILL REU: AMÉLIO ALVES DE SOUZA Vistos. 

Proceda-se a busca do endereço da parte requerida através dos 

convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de pedido de informações. 

Realizadas as diligências, intime-se a parte requerente para requerer o 

que entender de direito em 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 31 de 

janeiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000910-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINEI APARECIDA ALVES DE PIERI (EXECUTADO)

HAPPY TOY COMERCIO DE BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

DIVAIR APARECIDO DE PIERI (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca das correspondências devolvidas e juntada no ID 

28494928.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007811-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca das correspondências devolvidas e juntadas no ID 

28499035

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006996-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1006996-39.2019.8.11.0037 BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 

59.109.165/0001-49 (REQUERENTE) CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

CERTIFICO que, em cumprimento ao respeitável mandado retro, me dirigi ao 

endereço indicado, bem como em alguns endereços estabelecidos nesta 

comarca de Primavera do Leste, e estando ali, NÃO FORA POSSÍVEL 

CUMPRIR O MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM: 01 VEÍCULO 

AUTOMOTOR, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VIRTUS COMFORTLINE, 

ANO/MODELO 2018/2018, COR BRANCO CRISTAL, PLACA QCF0953, 

CHASSI 9BWDH5BZKP19050. Uma vez que não fora possível sua 

localização, diligências foram realizadas no endereço indicado no 

mandado em tela, bem como na rua Crisântenos, nº 30 e 46, bairro 
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Pioneiro, na Avenida Santo Antônio, nº 500, bairro Parque Eldorado. ao 

todo foram realizadas 12 (doze) diligências, em dias e horários diferente, 

na tentativa de localizar o bem objeto do presente mandado. Outrossim, 

requeiro da parte autora, O RESSARCIMENTO das demais diligências, as 

quais foram empenhadas com recursos próprios, diligências estas no 

valor total de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente a 

diligências realizadas na tentativa de localizar o bem, distante, por ser de 

direito, que deverá ser paga por meio de guia de complementação de 

diligência, indicando o oficial JAN AUREO GOMES ANDRADE, para 

recebimento dos valores, tudo conforme determina o Provimento 

7/2017-CGJ. O referido é verdade e dou fé. Primavera do Leste, 31 de 

janeiro de 2020. /MT, 31 de janeiro de 2020. JAN AUREO GOMES 

ANDRADE Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007435-50.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA NETO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca das correspondências devolvidas e juntadas no ID 

28500266

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001009-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALNEI LUIZ GUENO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001009-56.2018.8.11.0037. AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO REU: VALNEI LUIZ GUENO Vistos. Cumpra-se integralmente o 

despacho anterior, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 31 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000468-86.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVADIR DE PIERI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000468-86.2019.8.11.0037. AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO REU: DIVADIR DE PIERI Vistos. Certifique-se se houve decisão 

no agravo de instrumento. Não havendo, aguarde-se o julgamento. 

Cumpra-se. PRIMAVERA DO LESTE, 31 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003407-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO PORTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003407-39.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: AUGUSTO PORTO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL Vistos. 

Trata-se de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA proposto por 

AUGUSTO PORTO em face do BANCO DO BRASIL S/A, ambos 

devidamente qualificadas nos autos, visando o cumprimento da sentença 

prolatada nos autos da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1 da 3ª Vara 

Federal/DF e acórdão no RECURSO ESPECIAL Nº 1.319.232 - DF 

(2012/0077157-3). Intime-se a parte executa para apresentar os 

slips/extratos de evolução dos débitos onde constam todos os 

lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação 

ou liquidação, referente a cédula rural nº 88/00061-3 em nome do 

exequente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de reputar-se corretos 

os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de 

que dispõe, nos termos do artigo 524, §§ 4º e 5º, do Código de Processo 

Civil. Apresentados os extratos, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complementar ou readequar o cálculo 

apresentado na exordial. Não sendo apresentado os referidos 

documentos, sem justificativa, no prazo designado, intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito 

reivindicado devidamente atualizado, sob pena de acréscimo de multa no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do 

artigo 523 do Código de Processo Civil. Em caso de não pagamento, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos do artigo 523, 

§3°, do Código de Processo Civil, devendo intimar o executado 

imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 do Código 

de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu representante legal. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 31 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006798-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HUMBERTO MARTINS REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006798-36.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CLAUDIO HUMBERTO MARTINS 

REZENDE EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por CLAUDIO 

HUMBERTO MARTINS REZENDE em face do PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS, ambos devidamente qualificados nos autos. No Id nº 

28059316/28059320, comprovante de pagamento da condenação, 

evidenciando que a parte requerida efetuou o pagamento da integral da 

obrigação. No Id nº 28378234, manifestação da parte autora requerendo 

expedição de alvará do valor depositado. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve o 

cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 

do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, 

contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, 

quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR 

SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o 

alvará judicial eletrônico em favor da parte autora, conforme os dados 

bancários de ID nº 28378234, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial. 

Após arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

31 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004358-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM OAB - PR22129-O (ADVOGADO(A))

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA ALVES DOS SANTOS OAB - MT24852/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO ANDRADE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004358-04.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. REQUERIDO: 

EDSON APARECIDO ANDRADE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada pelo BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. em 

face de EDSON APARECIDO ANDRADE, ambos devidamente qualificados 

nos autos. No ID nº 14086953, pedido de intervenção de terceiro 

interessado. No ID nº 21492581, manifestação da parte autora, a qual 

opõe ao pedido, tendo em vista que não existe qualquer interesse nos 

autos. É breve relatório. Decido. A intervenção de terceiros está amparada 

nos termos dos artigos 119 e 120, do Código de Processo Civil, a qual 

dispõe que: Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o 

terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a 

uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A 

assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus 

de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se 

encontre. Art. 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição 

liminar. Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente 

interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão 

do processo. Assim, verifica-se necessária a anuência da parte autora 

para autorizar a intervenção de terceiro nos autos, tendo o mesmo 

manifestado discordância com relação ao pedido. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO 

COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL DA PARTE EXECUTADA. 

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGÍTIMO 

INTERESSE JURÍDICO E DISCORDÂNCIA DA PARTE AUTORA. NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 119 DO 

CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. Observe-se que não encontra qualquer 

amparo a alegação de existência de interesse jurídico formulada pelo 

agravante, até porque, conforme se extrai das razões recursais, sua 

pretensão visa exclusivamente a defesa dos interesses do executado nos 

autos, hipótese que encontra verdadeiro obstáculo nos artigos 17 e 18 do 

NCPC. No mais, cabe ressaltar, que a intenção do recorrente foi 

rechaçada pelo exequente, circunstância que também impede sua 

intervenção nos autos originários, uma vez que a anuência da parte 

contrária constitui um dos requisitos para autorizar a intervenção de 

terceiro pretendida, conforme disposto no caput do art. 119, do Código de 

Processo Civil de 2015. Agravo não provido. (TJ-SP 

21416033720178260000 SP 2141603-37.2017.8.26.0000, Relator: Sandra 

Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 26/09/2017, 12ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 26/09/2017). Deste modo, verifico que não há 

como conceder tal pleito, razão pela qual indefiro o pedido de ID nº 

14086953. Por fim, a parte autora pugna pelo prosseguimento da ação, 

bem como pela exclusão do contrato nº 2012002785, pois verifica-se que 

foi firmado entre as partes por intermédio da Concessionária RODOBENS 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS S/A, na qualidade de vendedora do bem dado em 

garantia de alienação fiduciária. Assim, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 31 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001528-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001528-65.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de DELATORRE 

COMERCIO DE VEICULOS, qualificados nos autos. No ID 22024401, a parte 

requerente pugna pelo arquivamento provisório do feito ante a não 

localização do bem, objeto do litígio. É o breve relato. Decido. Inicialmente, 

constato que, de fato, o requerente não teve êxito na localização do 

veículo, de modo que defiro o pedido e remeto o feito ao arquivo 

provisório. Ressalto que o feito permanecerá no arquivo provisório pelo 

prazo de 1 (ano), sendo que, se nesse período não houver andamento do 

feito, este será extinto por ausência de interesse processual 

superveniente, sem nova intimação da parte requerente. Nesse sentido: 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PARALIZAÇÃO DO FEITO POR MAIS 

DE TRÊS ANOS NO ARQUIVO PROVISÓRIO EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO FALTA SUPERNVENIENTE DE INTERESSE 

PROCESSUAL INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE. - Cuida a 

hipótese de Ação de Busca e Apreensão, cuja sentença julgou extinto o 

processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 267, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. - Processo paralisado no arquivo provisório por 

mais de três anos (desde 2005). - Ausência de interesse processual 

superveniente. - Desnecessidade de intimação pessoal. - Aplicação do 

Enunciado nº 12 do Aviso 83/2009 deste Eg. Tribunal de Justiça. - 

Sentença mantida. - Recurso a que liminarmente se nega seguimento, nos 

termos do caput do art. 557 do Código de Processo Civil. (TJ-RJ - APL: 

112894920018190208 RJ 0011289-49.2001.8.19.0208, Relator: DES. 

CAETANO FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 16/07/2012, SETIMA 

CAMARA CIVEL) Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 31 de janeiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003647-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J DE SANTANA JUNIOR & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

JOSE DE SANTANA JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003647-62.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: J DE SANTANA JUNIOR & CIA LTDA - EPP, 

JOSE DE SANTANA JUNIOR Vistos. Intime-se pessoalmente a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do 

pedido de adjudicação dos veículos penhorados no ID nº 18918290, nos 

termos do artigo 876, §1º, II, do Código de Processo Civil. Após, decorrido 

o prazo, consigno que, se o valor do crédito for inferior ao dos bens, o 

requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, a qual 

ficará à disposição do executado, conforme artigo 876, §4º, I, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 31 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003022-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (REU)

BRF S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003022-33.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): R. BALKE & BALKE LTDA - ME REU: BRF S.A., PIZZOLATTO & 

FALK LTDA - EPP Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por R.BALKE & BALKE 

LTDA – ME em face de BRF BRASIL FOODS S/A e PIZZOLATTO & FALK 

LTDA – EPP, todos devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, 

que, em 11/12/2017, vendeu dois estabelecimentos comercias do ramo de 

supermercado para o primeiro requerido, sendo que este teria se utilizado 

indevidamente de seu nome e efetuado compras de mercadoria perante a 

seguda requerida, gerando negativação do seu nome junto aos orgão de 

proteção ao crédito ocorrido em 16/02/2018. Assim, aduzindo 

desconhecer referida dívida, pugna pela tutela antecipada para retirar 

seus nome do SERASA e, no mérito, pela declaração da inexistência do 

contrato de nº 052130474902. É a síntese do relatório. Fundamento e 

decido. De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a 

entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela 

provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência”. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do Novo Código de Processo Civil, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, 

faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a 

pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso 

dos autos, a parte autora requer a suspensão da restrição em seu nome, 

alegando desconhecer a dívida que gerou a negativação do seu nome nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No entanto, da análise dos autos, verifico 

que existem documentos que demonstram a relação jurídica entre as 

partes, bem como a negativação do nome da requerente por outras 

dívidas, entre outras, com a parte requerida. Diante desta situação, as 

alegações trazidas pela parte requerente não autorizam a concessão da 

tutela pleiteada, sendo necessária a dilação probatória para análise da 

alegada existência da compra das mercadorias que gerou o débito 

negativado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA. Sem 

prejuízo, verifico que é caso de indeferimento do pedido de gratuidade 

judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pela parte 

requerente das custas e honorários lhes importará em prejuízo próprio. Em 

que pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil reza que 

presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 6º, ambos da Lei 

1.060/50, aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta 

de provas, pode indeferir o pedido. No caso dos autos, embora a parte 

requerente tenha alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, além do fato de se tratar de pessoa jurídica e 

possui advogado particular constituído. Diante do exposto, à míngua de 

elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira da parte requerente, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Assim, determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 31 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006083-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO THEODORO (EXEQUENTE)

LUCIA ROSSETTO THEODORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

MARCELO ANTONIO THEODORO OAB - MT11672-B (ADVOGADO(A))

LUCIA ROSSETTO THEODORO OAB - MT0011675A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO (EXECUTADO)

RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA (EXECUTADO)

LUDOVICO ZENI NOGUEIRA (EXECUTADO)

ROQUE RODOLFO NOGUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE CRISTINA SILVA OAB - PR83058 (ADVOGADO(A))

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006083-91.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MARCELO ANTONIO 

THEODORO, LUCIA ROSSETTO THEODORO EXECUTADO: RAQUEL 

CRISTINA NOGUEIRA, LUDOVICO ZENI NOGUEIRA, ROQUE RODOLFO 

NOGUEIRA, ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO Vistos. Da análise dos 

autos, verifico a ocorrência de erro material na decisão de ID nº 

27656942, razão pela qual passo a saná-la: “Feita a penhora, intimem-se 

os executados, por seu advogado, para, querendo, opor embargos à 

penhora, no prazo legal.”. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 31 de 

janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000512-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA FONTES AMANCIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000512-42.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: MARIA APARECIDA FONTES AMANCIO Vistos. 

Considerando a informação retro da parte requerente, no sentido de que 

houve acordo entre as partes, porém, não localizou a requerida para a 

devida assinatura, INTIME-A, pessoalmente, se necessário, para que se 

manifeste nos autos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 31 de janeiro de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006878-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGAFFAGEL KUZMIN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1006878-97.2018.8.11.0037 AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: 

AGAFFAGEL KUZMIN Vistos. Indefiro o requerimento retro, vez que não 

há comprovação nos autos de que foram esgotados todos os meios de 

citação da requerida, ressaltando-se que a citação por edital é medida 

extrema e só deve ser utilizada quando a parte autora não lograr êxito 

para localização da parte requerida. Dessa forma, intime-se a parte 

requerente para, em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 31 de janeiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005854-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO ASTUTT TANNURE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE OAB - MT12975/B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005854-34.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JOSE AUGUSTO ASTUTT TANNURE 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizado por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra JOSE AUGUSTO ASTUTT 

TANNURE, ambos qualificados. Recebida a inicial, foi deferido o pedido 

liminar, determinando a busca e apreensão do bem (ID nº 15088950). O 

veículo foi apreendido, conforme documentos de (ID nº 15436619). Nos 

IDs nº 15420210/15420229, a parte requerida junta aos autos 

comprovantes de pagamento do débito e requer a restituição do veículo, 

reconhecendo o pedido inicial e pugnando pelos benefícios da justiça 

gratuita. É o breve relato. Fundamento e decido. Inicialmente, verifico que é 

caso de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência 

de indícios de que o pagamento pela parte requerida das custas e 

honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família. No caso 

dos autos, embora a parte requerida tenha alegado na exordial que não 

possui condições financeiras, denota-se que carece os autos de suporte 

probatório que evidencie tal condição, visto que, intimado para juntar 

documentos comprobatórios de hipossuficiência, permaneceu inerte. 

Diante do exposto, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos 

que demonstrem a carência financeira da parte requerida, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita. Ademais, analisando os autos, constata-se que, 

conforme a guia de depósito judicial apresentada (ID nº 15420229), a parte 

requerida efetuou o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com 

os acréscimos contratuais, custas e os honorários arbitrados, não 

havendo que se cogitar do pagamento apenas das vencidas. Conforme 

redação atribuída pela Lei nº 10.931/2004 ao art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, o devedor poderá pagar, em 05 (cinco) dias, a integralidade da 

dívida pendente, devendo incluir-se tanto as prestações vencidas quanto 

aquelas que se venceram antecipadamente. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA 

MORA - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - NECESSIDADE DE 

QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR. - Para haver a purga da 

mora, é necessário que a parte interessada deposite o valor integral do 

débito e não somente as parcelas vencidas. - O § 1º, do artigo 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, recentemente alterado pela Lei 13.043, de 14 de 

novembro de 2014, dispõe, claramente, que: "o devedor fiduciante poderá 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial", que, por óbvio, compreende 

as prestações vencidas e as vincendas, com os acréscimos contratuais, 

custas e os honorários arbitrados, não havendo que se cogitar do 

pagamento apenas das vencidas. (TJ-MG - AI: 10000160065850001 MG, 

Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 16/05/0016, Câmaras 

Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2016). Ainda, 

verifico que, no ID nº 15708760 ,foi juntado o termo de restituição do 

veículo apreendido. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, III, a, do Código de Processo Civil, para 

HOMOLOGAR O RECONHECIMENTO DO PEDIDO INICIAL. Custas e 

honorários pagos pela parte requerida. Certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se o alvará judicial eletrônico dos valores depositados no ID nº 

15420229, conforme os dados bancários indicados no ID nº 21818326, 

nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial. Publicada e registrada a 

presente sentença pelo Sistema do PJE. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 31 de janeiro de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004701-29.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOURENCO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 ª  V A R A 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1004701-29.2019.8.11.0037 APARECIDO LOURENCO DO CARMO BANCO 

BMG S.A Vistos. Indefiro o requerimento da parte autora em aplicar multa 

ao requerido por não ter este apresentado proposta de acordo na 

conciliação, vez que não se enquadra nas hipóteses legais. Sem prejuízo, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento. Com a especificação das provas, venham os 

autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003978-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (EXECUTADO)

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003978-78.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A 

EXECUTADO: MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA, JOSE ANTONIO 

GONÇALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado pelo 

BANCO DO BRASIL S/A em face de MATEUS EDUARDO GONÇALVES 

VIANA e OUTROS, todos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

18166242, as partes realizaram composição amigável e o acordo foi 

homologado (ID nº 20090338), determinando a suspensão dos autos até o 

cumprimento total da obrigação. No ID nº 22833379, a parte exequente 

informa o descumprimento do acordo, pugna pelo prosseguimento do feito. 

Ademais, nos termos do artigo 922, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil: Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a 

execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o 

executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o 

prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. 

Assim, intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, trazer aos 

autos certidões atualizadas das matrículas dos imóveis indicados, quando, 

então, será analisado o pedido de ID nº 22833379. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 31 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002142-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DA SILVA FRAZAO (AUTOR(A))

LENIR GONCALVES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARGARIDA ALVES DE ASEVEDO DIOGENES OAB - MT24441/O 

(ADVOGADO(A))

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAM GOMES DA CUNHA COSTA (REU)

SEBASTIANA GOMES DA CUNHA COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 
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1002142-36.2018.8.11.0037 DAYANE DA SILVA FRAZAO e outros 

WILLYAM GOMES DA CUNHA COSTA e outros Vistos. Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 31 de janeiro de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005080-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIBIO FUNKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se possuem 

provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, 

valendo o silêncio pela inexistência.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001289-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA para 

manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo legal, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002964-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA MARIA MAHNIC (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE PUNDRICH MULLER OAB - MT20836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURENY DE JESUS FERREIRA (EXECUTADO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006198-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM (REU)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006280-12.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APERLINO LOUREIRO NETO OAB - MT0015612A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HASSAN MOHAMAD HASSAN EL HADI (REQUERIDO)

ASSAAD MOHAMAD ASSAAD (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005929-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE GUADAGNIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALESIO DIAS NUNES (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias. Informo ainda que a guia deverá ser emitida através do site 

www.tjmt. jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de 

diligência .

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121969 Nr: 4493-72.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ANTONIO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHMED DIB DARWICH - ESPÓLIO, MARIA DE 

LOURDES GONZATTI DARWICHE, LETÍCIA HASSIBE DARWICHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, KAROLINE 

SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 14618, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - 

OAB:5073/MT, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, TAISE 

PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623, VERA LUCIA MARQUES 

LEITE - OAB:MT/ 11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÚLVIO LUÍS STADLER 

KAIPERS - OAB:OAB/PR 27.834, LARYSSA MORAES DOS SANTOS 

TANNURE - OAB:12975-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LETÍCIA HASSIBE DARWICHE, Filiação: 

Maria de Lourdes Gonzatti Darwiche e Ahmed Dib Darwiche, data de 

nascimento: 29/12/1988, brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, solteiro(a), 

menor. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para , no prazo de 15 

(quinze) dias, providenciar o andamento do feito consistente na 

constituição de novo patrono, sob pena do artigo 76, § 1º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Despacho/Decisão: Processo nº: 4493-72.2013.811.0037 (Código 

121969)Vistos.Tendo em vista a petição de fl. 371/374, intime-se 

pessoalmente a parte requerida LETICIA HASSIBE DARWICHE para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o andamento do feito consistente 

na constituição de novo patrono, sob pena do artigo 76, § 1º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Não sendo positiva a intimação pessoal, 

proceda-se a intimação da requerida por edital, para constituição de novo 

patrono no prazo de 5 (cinco) dias. Após o decurso de prazo, 

certifique-se, em seguida intime-se a parte requerente para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias.Sem prejuízo, ante a petição de fls. 371/374, 

cancelo a audiência designada.Intimem-se.Cumpra-se, com URGÊNCIA, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

31 de outubro de 2019.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Katiúscia Sandra Ramos 

Silva, digitei.

Primavera do Leste, 29 de novembro de 2019

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139604 Nr: 10031-97.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON ANTONIO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENITO CID CONDE NETO - 

OAB:40.147 OAB/DF, BENITO CID. CONDE NETO - OAB:40.716-A 

OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AIRTON ANTONIO CRESTANI, Cpf: 

96929740900, Rg: 6.645.967-5, Filiação: Lucia Gresele Crestani e Olivio 

Crestani, data de nascimento: 09/09/1976, brasileiro(a), natural de 

Medianeira-PR, convivente, motorista, Telefone 9954 -7743. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

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

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Por força da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 

celebrada em 24/11/2011, o Requerido obteve um crédito junto à 

Requerente na quantia de R$53.150,00 (cinquenta e três mil, cento e 

cinquenta reais), proveniente da cédula nº 117882 (em anexo), a ser pago 

em 60 prestações, tendo como data do vencimento da primeira parcela o 

dia 24/12/2011 e da última o dia 24/11/2016, vencido antecipadamente nos 

termos da cláusula 11ª do referido contrato. 2. Em garantia das obrigações 

assumidas, o devedor transferiu em Alienação Fiduciária à Requerente, 

nos termos do Decreto-Lei 911 de 01.10.69, o bem a seguir descrito: 

MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 EXECUTIVE D ANO DE FABRICAÇÃO / 

MODELO: 2011/2011 COR: PRETA PLACA: OAX5635 CHASSI: 

9BG138SP0BC485573 RENAVAM: 393741311 COMBUSTÍVEL: FLEX 3. 

Ocorre, porém, que o Requerido deixou de pagar as prestações a partir de 

24/06/2014 incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º do já 

mencionado Decreto-Lei, devidamente comprovada, (doc.j.) , 

encontrando-se o débito totalmente vencido, cujo valor, devidamente 

atualizado até 13/11/2014, pelos encargos contratados importa em 

R$41.330,66 (quarenta e um mil, trezentos e trinta reais e sessenta e seis 

centavos

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 164.399,70 - Valor 

Atualizado: R$ 164.399,67 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Indefiro o pedido retro, tendo em 

vista que o executado não foi citado.Assim, intime-se a parte exequente 

para apresentar o resumo da inicial, no prazo de 10 (dez) dias.Com a 

vinda das informações, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 

90.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 07 de novembro de 2019.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Katiúscia Sandra Ramos 

Silva, digitei.

Primavera do Leste, 29 de janeiro de 2020

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69129 Nr: 1437-36.2010.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALOYSIO LERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:MT 13058, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 19.081-A

 Impulsiono o presente feito com a finalidade de dar ciência às partes 

sobre data, hora e local da pericia, que ocorrerá na Av. Rubens de 

Mendonça, n° 1.856, Edifício Office Tower, Sala 1403 – 14° andar, Bosque 

da Saúde CEP 78.050-000, Cuiabá - MT, na data do dia 02/03/2020 as 

14h00min. Conforme documentos de p. 495/496.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74041 Nr: 6360-08.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Terrengui - 

OAB:23584/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANO 

TERRENGUI, para devolução dos autos nº 6360-08.2010.811.0037, 

Protocolo 74041, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175157 Nr: 8083-52.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO CAMARGO, MARCIA VANDERLEA 

DE MATHIA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL EDUARDO RUFATO, 

CONSTRUMOTTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT/ 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANO 

TERRENGUI, para devolução dos autos nº 8083-52.2016.811.0037, 

Protocolo 175157, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124698 Nr: 7267-75.2013.811.0037

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007/PR, DANIA MARIA RIZZO - OAB:13649/PR, EDUARDO DE 

MELLO SEVERO - OAB:PR 35.821, FELIPE RAPETTI PIRES - OAB:PR/ 

51334, FLAVIO MERENCIANO - OAB:35121/PR, JOÃO PAULO GARCIA - 

OAB:PR/ 66.039, LEONARDO MISUMO - OAB:PR 29.568, LUIZ 

GUILHERME VAZZI - OAB:PR/ 35.509, MARIA EUGENIA CANESIN - 

OAB:PR 54.266, ROBERTO DE MELLO SEVERO - OAB:PR 23.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar o Advogado JOÃO PAULO GARCIA OAB/PR 66.039 para, no 

prazo de 15 dias pagar as custas de desarquivamento.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127918 Nr: 862-86.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS SCHUSTER KONZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. D. AMORIM TRANSPORTES LTDA - EPP, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Bueno da Silva - 

OAB:9896/MT, JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - OAB:8150, PEDRO 

ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar o Advogado BRUNO SILVA NAVEGA OAB/RJ 118.948 para, no 

prazo de 15 dias pagar as custas de desarquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163712 Nr: 2091-13.2016.811.0037

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA, SME - SOCIEDADE DE MONTAGNS E ENGENHARIA LTDA, 

REQUERIDOS INCERTOS OU DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA COLI PEDREIRA 

VIANNA - OAB:OAB/PR 82.780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA 

COSTA MARQUES - OAB:MT/ 99954

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a Advogada MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA 

MARQUES OAB/MT 9995 para, no prazo de 15 dias pagar as custas de 

desarquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156486 Nr: 7385-80.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIR RODRIGUES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAVAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO FREIRE - OAB:OAB/RJ 

2.255-A

 - Carta de intimação Pagamento de custas

 Nos termos do artigo 5°, § 3°, do provimento n° 31/2016 - CGJ, efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das Custas Processuais no 

importe R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 43 e 44. 

Este valor deverá ser recolhido num único boleto, discriminando o valor 

das custas, sendo 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e o valor da taxa judiciário de 145,20 (cento e quarenta e cinco 

reais e sessenta centavos). Fica ciente de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS OLINE” em seguida 

clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco, a palavra “custas“ 

depois clicar na última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES” em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar 

os itens custas e também taxas se for o caso, incluir o valor de cada um 

(apenas números). Clicar em gerar Guia. O sistema vai gerar um Boleto. 

Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no 

Protocolo Geral do Fórum desta comarca aos cuidados da central de 

Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias “implicará na restrição de vosso CPF junto à dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612,§ 5º da 

CNGC-TJMT”.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63537 Nr: 3165-49.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS 

PRÉ-MOLDADAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ASAMBUJA LACERDA, ROMEY 

ATAÍDE CABELEIRA, MARIA IZABEL CAMPOS CABELLEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Terrengui - 

OAB:23584/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12893

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANO 

TERRENGUI, para devolução dos autos nº 3165-49.2009.811.0037, 

Protocolo 63537, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 66385 Nr: 6154-28.2009.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI POLATO - ESPOLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:GO 6.222

 Processo nº 6154-28.2009.811.0037 (Código 66385)

 Embargos à Execução

Embargante: Espólio de Sidnei Polato

 Embargado: Banco Sistema S/A

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 1.647, III, do Código Civil, ressalvado o disposto no 

art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto 

no regime da separação absoluta, prestar fiança ou aval.

Destarte, considerando que a homologação judicial implica na verificação 

da regularidade formal do acordo, intime-se as partes para apresentarem 

a outorga uxória do cônjuge virago do avalista Carlos Alberto Polato 

(ressalvada a comprovação do regime matrimonial da separação 

absoluta), no prazo de 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 30 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68184 Nr: 494-19.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Terrengui - 

OAB:23584/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANO 

TERRENGUI, para devolução dos autos nº 494-19.2010.811.0037, 

Protocolo 68184, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 41351 Nr: 3791-73.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI POLATO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - 

OAB:GO 45.635, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - OAB:GO 

6.222, THIAGO CORDEIRO JÁCOMO - OAB:GO 32826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Processo nº 3791-73.2006.811.0037 (Código 41351)

 Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Sistema S/A

 Executado: Espólio de Sidnei Polato

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 1.647, III, do Código Civil, ressalvado o disposto no 

art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto 

no regime da separação absoluta, prestar fiança ou aval.

Destarte, considerando que a homologação judicial implica na verificação 

da regularidade formal do acordo, intime-se as partes para apresentarem 

a outorga uxória do cônjuge virago do avalista Carlos Alberto Polato 

(ressalvada a comprovação do regime matrimonial da separação 

absoluta), no prazo de 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 30 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19217 Nr: 960-91.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL-AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS MANDU DA 

SILVA - OAB:2.360-MT, HENNYNK FERNANDO PRATES - OAB:MT 

20967-O, WILLIAN ZANONI - OAB:PR/ 66404

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a Advogada KELTON ALFREDO VOLPE OAB/MT 19741 para, no 

prazo de 15 dias pagar as custas de desarquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25898 Nr: 2220-72.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JUNITI NISHIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:5.553 OAB/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação do exequente, por meio de 

seu advogado constituído, acerca do desarquivamento do procedimento, 

bem como para que efetue a carga dos autos para a extração de cópias, 

no prazo de cinco dias, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160815 Nr: 765-18.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON BENTO DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:MT 8.995, FERNANDO JOSE MASTELARO - 

OAB:MT 8.527

 - Carta de intimação Pagamento de custas

 Nos termos do artigo 5°, § 3°, do provimento n° 31/2016 - CGJ, efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das Custas Processuais no 

importe R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 39v. Este valor 

deverá ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, 

sendo 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos). Fica 

ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link 

“EMISSÃO DE GUIAS OLINE” em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar 

no campo em branco, a palavra “custas“ depois clicar na última opção 

“CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher 

com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e também taxas se for o 

caso, incluir o valor de cada um (apenas números). Clicar em gerar Guia. 

O sistema vai gerar um Boleto. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta 

comarca aos cuidados da central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias “implicará na restrição de vosso CPF junto à dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612,§ 5º da 

CNGC-TJMT”.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140302 Nr: 10403-46.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Maróstica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - 

OAB:282826, JOSE GUILHERME JUNIOR - OAB:MT 2615, MAURO JOSE 

PEREIRA - OAB:4655 MT, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - 

OAB:6763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VERDÉRIO DA 

SILVA - OAB:MT 20.762, JOÃO PEDRO DE ARRUDA SOARES - 

OAB:MT/20602/A, MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARI ANNE 

TEIXEIRA BRAGAGNOLO, para devolução dos autos nº 

10403-46.2014.811.0037, Protocolo 140302, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168538 Nr: 4507-51.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Maróstica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DE ARRUDA 

SOARES - OAB:MT/20602/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:MT-2615

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARI ANNE 

TEIXEIRA BRAGAGNOLO, para devolução dos autos nº 

4507-51.2016.811.0037, Protocolo 168538, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135467 Nr: 7157-42.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REBECCA COSTA BERNARDES, GABRIELA COSTA 

BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERNET NEWS NETWORKS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:, ELSON REZENDE DEOLIVEIRA - OAB:12.452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:MT 9.172, JOSÉ EDUARDO POLISEL 
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GONÇALVES - OAB:12.172-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para, no prazo 15 dias apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109915 Nr: 8941-59.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO, JOSÉ PATRICIO, 

Sebastião Patrício- Espólio, LIDIA DAL ROVERE PATRICIO, IRMA CAMILO 

PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125376 Nr: 7946-75.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCRDMLDMG-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, KEIT 

DIOGO GOMES - OAB:MT 14.028, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 

15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172748 Nr: 6669-19.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO CESAR MANOEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. GRACIANO TEIXEIRA JUNIOR - ME 

"SAMPAIO CERIMONIAIS"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELDA MARTINS CHAPARINI - 

OAB:OAB/GO 31.387

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125353 Nr: 7924-17.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCRDPDL"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DKM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, KAROLINE 

SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 14618, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, Paula Vanessa Damaren Santos - 

OAB:24958/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000003-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1000003-48.2017.8.11.0037 ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ,impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o (a) requerente para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação. Primavera do Leste/MT, 31 de janeiro de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005281-59.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ADRIANA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

G. H. R. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005281-59.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARCIA ADRIANA 

RODRIGUES DA SILVA, G. H. R. D. O. REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Defiro o pedido retro. Aguarde-se a 

audiência designada. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000477-14.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

ROSANA FATIMA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

ISABEL PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

NEURI PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000477-14.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: ARISTIDES PEREIRA DA SILVA, 

ISABEL PEREIRA DA SILVA, ROSANA FATIMA PEREIRA DA SILVA, 

CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA, NEURI PEREIRA DA SILVA, VANDERLEI 

PEREIRA DA SILVA, VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu representante judicial, por meio eletrônico 

para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil. Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, o que 

deverá ser certificado, desde já homologo os cálculos apresentados na 

inicial e determino a expedição do precatório ou RPV, nos termos do artigo 
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535, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, providencie o levantamento 

dos valores discriminados. Com a confirmação do levantamento dos 

valores, retornem os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000598-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLADIS HERMINIA NARDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000598-76.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: GLADIS HERMINIA NARDI 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

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

efetue o pagamento dos honorários fixados na decisão de id n. 22593422, 

sob pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, na 

forma requerida no id n. 24832743. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000423-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILCEIA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar as partes para se manifestarem no prazo de 

05(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou 

requererem o que entenderem de direito, sob pena de baixa e 

arquivamento automático caso nada for requerido. Primavera do Leste,31 

de janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000421-20.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA GOMES DELMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar as partes para se manifestarem no prazo de 

05(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou 

requererem o que entenderem de direito, sob pena de baixa e 

arquivamento automático caso nada for requerido. Primavera do Leste,31 

de janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000410-88.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE COSTA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar as partes para se manifestarem no prazo de 

05(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou 

requererem o que entenderem de direito, sob pena de baixa e 

arquivamento automático caso nada for requerido. Primavera do Leste,31 

de janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000416-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE FATIMA TRIACCA FERRACINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar as partes para se manifestarem no prazo de 

05(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou 

requererem o que entenderem de direito, sob pena de baixa e 

arquivamento automático caso nada for requerido. Primavera do Leste,31 

de janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001708-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA SOUCHIE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON SOUCHIE (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar as partes para se manifestarem no prazo de 

05(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou 

requererem o que entenderem de direito, sob pena de baixa e 

arquivamento automático caso nada for requerido. Primavera do Leste,31 

de janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000596-14.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar as partes para se manifestarem no prazo de 

05(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou 

requererem o que entenderem de direito, sob pena de baixa e 

arquivamento automático caso nada for requerido. Primavera do Leste,31 

de janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000528-64.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRANCISCO NUNES PRATES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar as partes para se manifestarem no prazo de 
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05(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou 

requererem o que entenderem de direito, sob pena de baixa e 

arquivamento automático caso nada for requerido. Primavera do Leste,31 

de janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000336-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GARCIA NOGUEIRA OAB - MT0017244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENICE FREITAS TEIXEIRA (IMPETRADO)

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar as partes para se manifestarem no prazo de 

05(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou 

requererem o que entenderem de direito, sob pena de baixa e 

arquivamento automático caso nada for requerido. Primavera do Leste,31 

de janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000592-74.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANI DE ALMEIDA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar as partes para se manifestarem no prazo de 

05(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou 

requererem o que entenderem de direito, sob pena de baixa e 

arquivamento automático caso nada for requerido. Primavera do Leste,31 

de janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004819-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOICE PERES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar as partes para se manifestarem no prazo de 

05(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou 

requererem o que entenderem de direito, sob pena de baixa e 

arquivamento automático caso nada for requerido. Primavera do Leste,31 

de janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004910-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTIMARIA VIEIRA REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar as partes para se manifestarem no prazo de 

05(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou 

requererem o que entenderem de direito, sob pena de baixa e 

arquivamento caso nada for requerido. Primavera do Leste,31 de janeiro 

de 2020 Assinado eletronicamente Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000526-94.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE FERRARI NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar as partes para se manifestarem no prazo de 

05(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou 

requererem o que entenderem de direito, sob pena de baixa e 

arquivamento automático caso nada for requerido. Primavera do Leste,31 

de janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000601-36.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA SONIA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar as partes para se manifestarem no prazo de 

05(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou 

requererem o que entenderem de direito, sob pena de baixa e 

arquivamento automático caso nada for requerido. Primavera do Leste,31 

de janeiro de 2020 Assinado eletronicamente Gestor (a) Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60644 Nr: 471-10.2009.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 471-10.2009.811.0037 (Código 60644)

Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte embargante, na pessoa de sua 

inventariante, para que promova sua habilitação nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 

485, § 1º, do Código de Processo Civil.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo

 Primavera do Leste/MT, 24 de julho de 2019.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73089 Nr: 5410-96.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTALCON GAMO LTDA - ME, HAROLDO 

JOSÉ GATTO, HELOISA HELENA GATTO MORINIGO, ODETE DO AMARAL 

GATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLAUDEMAR 

GOMES DA SILVA, para devolução dos autos nº 5410-96.2010.811.0037, 

Protocolo 73089, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
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adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53520 Nr: 1133-08.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEULITA MARIA FIGUEIREDO, ANDREA CHRISTINA 

FIGUEIREDO, CARLA KRISTIANE FIGUEIREDO, LUIZ ANTONIO FIGUEREDO 

JUNIOR, LOHAN IURI FIGUEREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL AMAYA ESTEVEZ, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, João José A. De L Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:13635-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, Fabrício Miguel Correa - OAB:9.762-A/MT, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696/O, LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - OAB:MT/7202, 

LUCIANA PÓVOAS LEMOS - OAB:7723/MT, RENATA CARRETO - 

OAB:MT 18.929-A, RICARDO GOMES SANCHES - OAB:21427-A, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LORENA PEREIRA 

LIMA, para devolução dos autos nº 1133-08.2008.811.0037, Protocolo 

53520, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003377-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO GONCALVES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003377-04.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: GETULIO GONCALVES VIANA EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Ausentes questões preliminares e estando 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, DOU O 

FEITO POR SANEADO e regular para prosseguimento. Ainda, defiro o 

pedido de produção de provas sobre os fatos narrados e designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 31/03/2020 às 

13h50min. Fixo como ponto controvertido a ocorrência da infração que 

deu origem ao débito fiscal. Consigno que, em face do princípio da 

celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código de Processo 

Civil, as partes deverão trazer suas testemunhas ao ato processual 

independente de intimação realizada pelo Juízo, as quais deverão ser 

arroladas no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta 

decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte. Ressalto que as 

testemunhas que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas 

Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000490-13.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. T. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

ZENIRA MARIA THOMAZ OAB - 018.159.369-67 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000490-13.2020.8.11.0037. 

REPRESENTANTE: ZENIRA MARIA THOMAZ EXEQUENTE: E. G. T. 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Analisando 

aos autos, verifico que a matéria deste feito é diversa da competência 

especializada atribuída a esta unidade judiciária. Assim, constato que este 

feito deve ser redistribuído, tendo em vista que a Resolução nº 

005/2014/TP do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

em seu artigo 2º, atribuiu à 1ª Vara Cível desta Comarca a competência 

para processar e julgar os feitos relativos à família, sucessão, infância e 

adolescência, dentre outras, porquanto trata de matéria estranha à 

competência excepcional desta Quarta Vara, afeta com exclusividade aos 

processos relativos à Fazenda Pública. Ante o exposto, DECLARO ESTE 

JUÍZO INCOMPETENTE para processar e julgar este feito, razão pela qual 

restituo os autos à Secretaria para a devida remessa à redistribuição para 

a 1ª Vara Cível desta Comarca, com as nossas homenagens. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005121-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR COSTA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005121-34.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MOACIR COSTA MACHADO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ ajuizada por MOACIR COSTA MACHADO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. No id n. 27674309, a parte requerida apresentou 

proposta de acordo, com a qual concordou a parte requerente no id n. 

28224271. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes litigantes, 

devidamente representadas por seus procuradores, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 

nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo. 

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo ofertado 

pelo INSS e aceito pela parte autora, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais. Honorários advocatícios nos 

termos do acordo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002041-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO ROSIAK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002041-62.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: JOSE GERALDO ROSIAK 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por JOSE GERALDO ROSIAK 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos. No Id nº 28429017, alvará eletrônico 

de liberação de valores assinado. É o relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo 

Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu 

inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor 

satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA 

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

Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Após certificado o trânsito em 

julgado, remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002382-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEUZA EUGENIA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002382-88.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: AMADEUZA EUGENIA DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por 

AMADEUZA EUGENIA DO NASCIMENTO em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. No Id nº 

24779166, certidão de expedição das requisições de pagamento. É o 

relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve o 

cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 

do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, 

contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, 

quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR 

SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Após 

certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de 

Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das 

custas processuais e arquivamento dos autos, com as baixas 

necessárias. Consigno que o arquivamento dos autos não prejudicará o 

pagamento do precatório pendente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001539-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001539-94.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por DARLEY DA SILVA CAMARGO 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificados nos 

autos. No Id nº 28425084, alvará eletrônico de liberação de valores 

assinado. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

verifico que houve o cumprimento da obrigação objeto desta demanda. 

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o 

exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios. Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se 

este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável 

pelas cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006670-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON APARECIDO ESPINDOLA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006670-16.2018.8.11.0037. AUTOR(A): AIRTON APARECIDO ESPINDOLA 

DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE 

BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ajuizada por AIRTON APARECIDO ESPINDOLA DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ter sofrido fratura da diáfise 

do úmero, bem como ausência de consolidação da fratura 

(pseudo-artrose), impedindo-o de trabalhar. Laudo pericial realizado por 

perito judicial no Id nº 25630837. Devidamente citado, o requerido ofereceu 

contestação no Id nº 25915312, requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, uma vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e 

regulamentares exigidos para percepção do benefício, a qual foi 

impugnada no Id nº 26042498. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de 

benefício por incapacidade. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa da parte 

autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe garantem a 

subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido 

manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 
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a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange a 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

25915313 – Pág. 05/12). Quanto a incapacidade para o exercício das 

atividades laborais, consigno que o laudo pericial atestou que a parte 

requerente está parcial e temporariamente incapacitada para o exercício 

de suas atividades laborais, porém está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação. Deste modo, entendo que a 

parte requerente faz jus ao benefício de auxílio-doença, nos termos do 

artigo 59 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos 

legais, de rigor o acolhimento parcial da pretensão inicial. Ante o exposto, 

e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à parte 

requerente o benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA, com renda 

mensal inicial a ser calculada pelo INSS, até a cessação da incapacidade 

ou a sua reabilitação para o trabalho, a qual deverá ser verificada pela 

perícia da Autarquia Previdenciária, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir da cessação do 

auxílio-doença (31/03/2018 – Id nº 15606081), observada a eventual 

prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, conforme 

versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros 

de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir 

da citação válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida 

na sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das 

alegações já enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação do 

auxílio-doença, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar, 

sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos 

irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das 

prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal 

de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002410-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDINILSON FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002410-90.2018.8.11.0037. AUTOR(A): EDINILSON FRANCISCO DOS 

SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por EDINILSON FRANCISCO 

DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser 

portador de lombalgia com irradiação para membro inferior direito, 

escoliose e espondilolistese em L5 e S1, impedindo-o de trabalhar. A tutela 

antecipada foi indeferida no Id nº 12844404. Devidamente citada, a parte 

requerida ofereceu contestação no Id nº 13949932, requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício. Laudo pericial realizado por perito judicial no Id nº 24712760. É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

requerendo a concessão de benefício por incapacidade. O processo está 

em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A concessão de benefícios por incapacidade laboral 

está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, 

a parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra à cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 
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para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

27413642 – Pág. 06/14). Quanto à incapacidade para o exercício das 

atividades laborais, consigno que o laudo pericial atestou que a parte 

requerente está total e permanentemente incapacitada para qualquer 

atividade laboral, devendo reservar a pequena capacidade funcional 

residual para seus cuidados pessoais (Id nº 24712760). Considerando a 

idade, a limitada escolaridade e a ausência de qualificação profissional, 

constato que a parte autora não está apta para o exercício de outra 

atividade profissional ou reabilitação. Nessa toada, entendo que a parte 

requerente faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, nos 

termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os 

requisitos legais, de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à 

parte requerente o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, com renda mensal inicial a ser calculado pelo INSS, efetuando 

o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso 

devidos a partir da data do requerimento administrativo (17/10/2017), nos 

termos do artigo 43, caput, da Lei 8.213/91, observada a eventual 

prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios conforme 

versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros 

de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir 

da citação válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida 

na sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das 

alegações já enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação do 

benefício nos termos já expressos no dispositivo da sentença, no prazo 

de 30 (trinta) dias e comprová-la nos autos no prazo de 60 (sessenta) 

dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar sendo que a demora 

em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da 

parte requerente. Isento de custas e despesas processuais, nos termos 

do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos 

da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com 

a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-42.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

YURI LIMA CABRAL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERMANO JORGE RODRIGUES OAB - PR30490 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA QUENTAL OAB - SP105107-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001622-42.2019.8.11.0037. INTERESSADO: YURI LIMA CABRAL 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos, Considerando o decurso do prazo da 

decisão de id. n° 20416456 sem manifestação das partes, intime-se a 

parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Primavera do Leste – 

MT/ 30 de janeiro de 2020 Eviner Valério Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001364-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE OAB - MT12975/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDOMAR BORGES DE MORAES (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001364-32.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE PAULO GONCALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, GILDOMAR BORGES DE 

MORAES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, Defiro de Id 

28391510. Designe-se data para audiência de Tentativa de Conciliação A 

SER REALIZADA APENAS ENTRE JOSÉ PAULO GONÇALVES E 

GILDOMAR BORGES MORAES, ocasião em que a parte ré poderá 

contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e 

por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado no mandado que não havendo 

contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam arguidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Intime-se no endereço informado. Em relação ao ESTADO DE MATO 

GROSSO e ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO deixo de designar audiência de conciliação, visto que, 

invariavelmente, a Fazenda Pública não demonstra interesse em conciliar, 

o que faço nos termos do seguinte Enunciado: Enunciado 1. A critério do 

juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO. 

CUIABÁ), CONSIGNANDO QUE OS REQUERIDOS JÁ APRESENTARAM 

CONTESTAÇÃO. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004697-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRIPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

ETHIENE BRANDAO E SILVA MENDONCA DE LIMA OAB - MT7058/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004697-60.2017.8.11.0037. REQUERENTE: AGRIPECAS COMERCIO DE 

PECAS LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

Aguarde-se na Secretaria até o julgamento dos recursos repetitivos, 

conforme determinado na decisão de Id 11867838. Primavera do Leste/MT, 

30 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011106-64.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON RODRIGUES DELMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011106-64.2016.8.11.0037. REQUERENTE: WEVERTON RODRIGUES 

DELMON REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, Analisando detidamente os autos, verifico que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que requereu o pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc) a comprovar o seu efetivo estado de impossibilidade para arcar com 

as despesas processuais. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 

5º da Constituição Federal, prevê que o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Com efeito, para obtenção da assistência jurídica, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples pedido por si só não garante a benesse, pois trata-se de 

presunção relativa e, como dito, a Constituição Federal de 1988 assegura 

a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos. No caso sub examine, não há informação contundente nos 

autos que demonstre inaptidão para amortizar as mencionadas despesas, 

sendo bom alvitre registrar que - conforme determina o enunciado 116 do 

FONAJE - a parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência: ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a 

parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a 

afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro. São Paulo/SP). Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente. Posto isso, DETERMINO a 

intimação da parte recorrente para que apresente arcabouço probatório 

no que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante 

de pagamento do preparo no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob 

pena de deserção. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-26.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER FRANCISCO PIFFER QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILSE LOURDES DI DOMENICO FERRETI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000515-26.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:CLEBER 

FRANCISCO PIFFER QUADROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

RENATO CARDOSO PAIAO POLO PASSIVO: ILSE LOURDES DI DOMENICO 

FERRETI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Matutino Data: 07/04/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002175-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELISVANIA DA COSTA SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento da condenação, sob pena de multa de 10% (art. 523, § 1º, do 

CPC). Primavera do Leste-MT, 31/01/20. Neide Vaz Domingues Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-11.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000516-11.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:PAULO 

ROBERTO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PHILIPE CASARIN 

PEIXOTO POLO PASSIVO: RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino 

Data: 07/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010761-69.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA CRISTINA SANAIOTTI BERNINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 5 (cinco) dias manifestar acerca 

do lançamento nos autos sob n. 24231417, requerendo o que entender de 

direito. Primavera do Leste-MT, 31/01/20. Neide Vaz Domingues Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002933-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista o trânsito em julgado da respectiva sentença, intimo Vossa 

Senhoria, para,no prazo de 15 (quinze) dias manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Primavera do Leste-MT, 31/01/20. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOURISVALDO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI OAB - MT0020946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000338-33.2018.8.11.0037 

Promovente: LOURISVALDO PEREIRA DOS SANTOS Promovido: VIVO 

S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por LOURISVALDO 

PEREIRA DOS SANTOS em face de VIVO S.A. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os autos, 

verifica-se que a parte autora não compareceu à audiência de conciliação, 

tampouco apresentou qualquer justificativa para sua ausência. Conforme 

o art. 51 da Lei 9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências 

realizadas, implica na extinção do processo. Vejamos: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.” Ante 

o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

conforme art. 51, I e seu §1°, da Lei 9.099/95 e: a) Condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme enunciado 

28 do FONAJE, ressalvada a comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco 

dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no 

PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz 

de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 30 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 30.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-33.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000521-33.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ROMARIO 

BORGES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino 

Data: 07/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003038-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO FELIPE DAS CHAGAS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - RJ2255-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC). 

Primavera do Leste-MT, 31/01/20. Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002579-43.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO NEVES - PRESTADORA DE SERVICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ VELLOZO OAB - MT0019956A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

30/07/2019 Hora: 08:00, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 16 de Maio de 2019. (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-42.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

YURI LIMA CABRAL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERMANO JORGE RODRIGUES OAB - PR30490 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA QUENTAL OAB - SP105107-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

14/05/2019 Hora: 10:40, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 05 de Abril de 2019. (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007919-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEIDER ZAPPONI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 07/04/2020 

Hora: 15:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 31 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 07/04/2020 

Hora: 13:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 31 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAINE ROCHA LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 07/04/2020 

Hora: 14:20, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 31 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003466-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DINA PERES DE JESUS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO ROSA DO PRADO OAB - GO18807-O 

(ADVOGADO(A))

HELVECIO DE PAIVA JUNIOR OAB - GO27677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUPERCIO HIDEO MATSUDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 01/10/2019 

Hora: 08:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 2 de julho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010883-48.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIANE MORILHO TOTTI (EXECUTADO)

OLINDO TOTTI NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

 

Ato ordinatório Nos termos regulamentares, impulsiono o feito para intimar 

o polo ativo, na pessoa do(a,s) seu(ua,s) advogado(a,s), acerca da 

certidão do(a) Oficial(a) de Justiça (ID: 27564487), bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Primavera 

do Leste/MT, 31 de janeiro de 2020. (Assinado eletronicamente) Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003466-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DINA PERES DE JESUS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO ROSA DO PRADO OAB - GO18807-O 

(ADVOGADO(A))

HELVECIO DE PAIVA JUNIOR OAB - GO27677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUPERCIO HIDEO MATSUDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 07/04/2020 

Hora: 16:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 31 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-26.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT24184/O 

(ADVOGADO(A))

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE WEGNER (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

16/05/2019 Hora: 10:00, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 26 de Março de 2019. (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-26.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT24184/O 

(ADVOGADO(A))

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE WEGNER (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 
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nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

16/05/2019 Hora: 10:00, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 26 de Março de 2019. (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-26.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT24184/O 

(ADVOGADO(A))

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE WEGNER (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 13/04/2020 

Hora: 13:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 31 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007601-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGENOR VASQUES (REQUERIDO)

FATIMA ZEPONI VASQUES (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

Para os fins do art. 334, § 3º, do CPC, intimo Vossa Senhoria acerca do 

lançamento nos autos sob n. 28697985 (Certidão/designação de audiência 

conciliatória para o dia 13/04/20, às 13 horas). Primavera do Leste-MT, 

31/01/20. Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000988-46.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA ALVES GOVEIA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 29/10/2019 

Hora: 13:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 25 de Setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000988-46.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA ALVES GOVEIA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 13/04/2020 

Hora: 14:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 31 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001156-48.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA UMBELINA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA OAB - MT24275/O (ADVOGADO(A))

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO CHAPADENSE VIACAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 30/07/2019 

Hora: 14:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 4 de julho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001156-48.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA UMBELINA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA OAB - MT24275/O (ADVOGADO(A))

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO CHAPADENSE VIACAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 13/04/2020 

Hora: 14:20, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 31 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002095-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO JULIO ANTONOWISKI POSONSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALLA NORA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 13/04/2020 

Hora: 14:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 31 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA LOPES CARDOSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 13/04/2020 

Hora: 15:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 31 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007329-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA XAVIER VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 13/04/2020 

Hora: 15:20, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 31 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004605-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR SIMAO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 13/04/2020 

Hora: 15:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 31 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004874-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA ELOISA NEITZKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIRE MARQUES DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 13/04/2020 

Hora: 16:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 31 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-25.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUECI CORREIA CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000528-25.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:LUECI CORREIA 

CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 13/04/2020 Hora: 13:20 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011162-34.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 5 (cinco) dias manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Primavera do Leste-MT, 

31/01/20. Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003409-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON FERNANDO CLARO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003409-43.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MAYCON FERNANDO CLARO 

FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos, O recurso inominado é deserto. O prazo para recorrer é de dez 

dias nos Juizados Especiais, e passa a contar a partir da ciência da 

sentença, e não da juntada. Estabelece o artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95: 

“Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da 

ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o 
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pedido do recorrente. § 1º O Preparo será feito, independentemente de 

intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena 

de deserção.” Dispõe o Enunciado 80, do FONAJE: “Enunciado nº 80: O 

recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento 

integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 

48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da 

Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração 

aprovada no XII Encontro - Maceió-AL)”. In casu, o recurso foi interposto 

em 30/01/2019(id. n°176811861), o recorrente foi intimado para apresentar 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresentar comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 

48(quarenta e oito) horas e manteve-se inerte até a respectiva data. 

POSTO ISSO, CONSIDERO O RECURSO, DESERTO, NEGANDO SUA 

ADMISSIBILIDADE. Transitada em julgado, intime-se a parte 

requerente/executada, para pagar as custas processuais, conforme 

estabelecido na sentença. Não sendo pagas, LAVRE-SE CERTIDÃO E 

ENCAMINHE-SE À CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO – 

CAA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E EXECUÇÃO FISCAL, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 20 de 2019. Após, 

arquive-se definitivamente, com baixa e anotações pertinentes. Primavera 

do Leste/MT, 31 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002125-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONI RUMORI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002125-34.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

ODONI RUMORI Vistos, Conforme se verifica dos autos, a parte exequente 

foi intimada para indicar bens à penhora e, como resposta, requer a 

intimação do executado para que mesmo indique bens ou exiba certidão 

negativa que demonstre real hipossuficiência. É breve relato. Decido. Nos 

termos do §4º, artigo 53, da Lei n°9.099/95, “não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo os documentos ao autor”. Foram realizadas várias diligências 

para localização de bens da parte executada, em especial, consultas via 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas se êxito. Assim, tendo sido 

esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, 

revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser 

prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação 

infrutífera do aparato judicial. Além disso, é ônus do credor a indicação de 

bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo. A 

ratio legis do referido dispositivo legal é devido ao fato de que no Juizado 

Especial o exequente não arcar com custas e despesas processuais, 

nada impedindo que este proponha novo cumprimento de sentença se 

tiver conhecimento de novos bens. Diante do exposto, nos termos do 

artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a execução/cumprimento de sentença. 

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55, 

da Lei n°9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os 

autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010342-78.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA RODRIGUES CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010342-78.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A. 

EXECUTADO: SONIA MARIA RODRIGUES CASTRO Vistos, Conforme se 

verifica dos autos, a parte exequente foi intimada para indicar bens à 

penhora e, como resposta, requer a inclusão do executado nos órgãos de 

cadastro de inadimplentes. É breve relato. Decido. Nos termos do §4º, 

artigo 53, da Lei n°9.099/95, “não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo os 

documentos ao autor”. Foram realizadas várias diligências para 

localização de bens da parte executada, em especial, consultas via 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas se êxito. Assim, tendo sido 

esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, 

revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser 

prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação 

infrutífera do aparato judicial. Além disso, é ônus do credor a indicação de 

bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo, 

inclusive a inclusão e a exclusão de seus devedores aos órgãos de 

proteção ao crédito, após ter em mãos a certidão de crédito e dívida, no 

caso destes autos. A ratio legis do referido dispositivo legal é devido ao 

fato de que no Juizado Especial o exequente não arcar com custas e 

despesas processuais, nada impedindo que este proponha novo 

cumprimento de sentença se tiver conhecimento de novos bens. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

execução/cumprimento de sentença. Faculto a expedição da certidão de 

crédito e dívida, caso queira, devendo trazer aos autos o valor exequendo 

atualizado. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003788-47.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003788-47.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JESSICA BARROS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Homologo a desistência da presente ação, 

manifestada pelo (a) requerente (id. n°23125226), para os fins do artigo 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Incabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios, por força da previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com 

a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012009-02.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DOS ANJOS SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

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

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012009-02.2016.8.11.0037. EXEQUENTE:BANCO ITAUCARD S/A 

EXECUTADO: MARLENE DOS ANJOS SOUZA Vistos, Conforme se verifica 

dos autos, a parte exequente foi intimada para indicar bens à penhora e, 

como resposta, requer a inclusão do executado nos órgãos de cadastro 

de inadimplentes e a suspensão do feito, à luz do artigo 921, inciso III, do 

Código de Processo Civil. É breve relato. Decido. Nos termos do §4º, artigo 

53, da Lei n°9.099/95, “não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo os 

documentos ao autor”. Foram realizadas várias diligências para 

localização de bens da parte executada, em especial, consultas via 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas se êxito. Assim, tendo sido 

esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, 

revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser 

prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação 

infrutífera do aparato judicial. Além disso, é ônus do credor a indicação de 

bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo, 

inclusive a inclusão e a exclusão de seus devedores aos órgãos de 

proteção ao crédito, após ter em mãos a certidão de crédito e dívida, caso 

destes autos. A ratio legis do referido dispositivo legal é devido ao fato de 

que no Juizado Especial o exequente não arcar com custas e despesas 

processuais, nada impedindo que este proponha novo cumprimento de 

sentença se tiver conhecimento de novos bens. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a execução/cumprimento de 

sentença. Faculto a expedição da certidão de crédito e dívida, caso 

queira, após trazer aos autos o débito atualizado. Isento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. 

Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005874-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1005874-88.2019.8.11.0037 Reclamante: Fernanda Castelini 

Antunes Beraldi & CIA LTDA EPP Reclamado: Maria Helena Dias Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito In casu, aduz a parte requerente que 

é credora da parte Requerida no importe de R$ 4.362,90 (quatro mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e noventa centavos), referente a 

compra de produtos efetivada, conforme documentos acostados à inicial, 

estando este débito em aberto até a propositura da ação. Denota-se que a 

parte requerida, mesmo sendo devidamente citada em 22.10.2019, ID 

25386531, não compareceu à audiência de conciliação, realizada em 

11.12.2019, bem como deixou de apresentar justificativa e defesa ao feito. 

Assim destaco que a revelia ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações 

em que a parte reclamada deixa de apresentar contestação, a teor do 

artigo 344 do CPC, ou ainda, por força de sua ausência à sessão de 

conciliação ou audiência de instrução, nos termos em que prevê o artigo 

20 da Lei nº 9.099/95. Em virtude disso, DECRETO à REVELIA da parte 

requerida, nos termos do art. 344 do CPC e do artigo 20 da Lei nº 

9.099/95, e passo ao julgamento antecipado da lide. Compulsando-se os 

autos, o que se tem de concreto é que, há um débito que se encontra sem 

pagamento. Desta forma, reconheço a dívida principal em cobrança no 

valor de R$ 4.362,90 (quatro mil trezentos e sessenta e dois reais e 

noventa centavos). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC 

e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

consolidando a dívida inadimplida no importe de R$ 4.362,90 (quatro mil 

trezentos e sessenta e dois reais e noventa centavos), referente as notas 

anexadas na inicial, e por consequência, CONDENO a parte requerida a 

pagar, à parte requerente tal valor, corrigido monetariamente pelo INPC e 

juros simples de 1% a.m. desde os respectivos vencimentos. Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010750-69.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010750-69.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO:PAULO RICARDO DE OLIVEIRA Vistos, Conforme se verifica 

dos autos, a parte exequente foi intimada para indicar bens à penhora e, 

como resposta, requer a inclusão do executado nos órgãos de cadastro 

de inadimplentes através do sistema SerasaJud. É breve relato. Decido. 

Nos termos do §4º, artigo 53, da Lei n°9.099/95, “não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo os documentos ao autor”. Foram realizadas várias 

diligências para localização de bens da parte executada, em especial, 

consultas via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas se êxito. Assim, 

tendo sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de bens 

penhoráveis, revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não 

pode ser prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a 

movimentação infrutífera do aparato judicial. Além disso, é ônus do credor 

a indicação de bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito 

exequendo, inclusive a inclusão e a exclusão de seus devedores aos 

órgãos de proteção ao crédito, após ter em mãos a certidão de crédito e 

dívida, caso destes autos. A ratio legis do referido dispositivo legal é 

devido ao fato de que no Juizado Especial o exequente não arcar com 

custas e despesas processuais, nada impedindo que este proponha novo 

cumprimento de sentença se tiver conhecimento de novos bens. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

execução/cumprimento de sentença. Faculto a expedição da certidão de 

crédito e dívida, caso queira, após trazer aos autos o débito atualizado. 

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55, 
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da Lei n°9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os 

autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 31 de janeiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010972-37.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD EDUARDO DE MORAES ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010972-37.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: RICHARD EDUARDO DE MORAES ALVES Vistos, Conforme 

se verifica dos autos, a parte exequente/requerida foi intimada para 

indicar bens à penhora e, como resposta, requer a apreensão da CNH, 

Passaporte e bloqueio dos cartões de crédito da parte executada, caso 

haja. É breve relato. Decido. Inicialmente, nos termos do artigo 139, inciso 

IV, do Código de Processo Civil, o juiz, na condução do processo, poderá 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 

Contudo, referida norma deve ser analisada à luz do princípio da 

proporcionalidade, notadamente no que concerne à possibilidade de 

repercutir de forma efetiva para o cumprimento da obrigação pecuniária 

buscada. O inciso IV do art.139 do NCPC prevê medidas coercitivas 

atípicas, que somente poderão ser aplicadas subsidiariamente àquelas 

expressa e legalmente previstas. O fato de terem restado infrutíferas as 

tentativas de satisfação da dívida executada, não exime a parte-credora 

de esgotar as diligências na busca de bens penhoráveis antes de postular 

medidas atípicas de aplicação excepcional. A pretensão da ora exequente 

atenta contra o princípio da proporcionalidade, não se mostrando, 

ademais, passível de surtir o efeito pretendido. Além disso, não se pode 

ignorar que a suspensão de CNH, PASSAPORTE e CARTÕES DE CRÉDITO 

da parte devedora discrepa totalmente da natureza pecuniária da 

obrigação imposta e, ainda que de forma oblíqua, atinge a liberdade de 

locomoção dos executados. A jurisprudência colaciona o seguinte 

entendimento, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO 

DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, APREENSÃO DO 

PASSAPORTE E DE CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO 

INDEFERIDOS. ARTIGO 139, IV, DO CPC. DESCABIMENTO, NO CASO. 

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Nos termos do previsto no inciso IV do 

artigo 139 do CPC, ao juiz incumbe determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive em ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária. No caso, embora comprovado o fato de o devedor 

não ter satisfeito o pagamento do débito, bem como não ter bens 

penhoráveis em seu patrimônio, não é caso de adoção das medidas 

atípicas buscadas pelo agravante, primeiro porque a suspensão da 

Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão do passaporte do devedor 

ferem direito e garantia constitucional do indivíduo, qual seja: liberdade de 

locomoção do executado, bem como porque se trata de medida prevista 

em legislação específica, Código Nacional de Trânsito, para quando 

preenchidos as hipóteses do artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, 

enquanto o cancelamento de cartões de crédito configura restrição de 

crédito que compete tão somente àquele que o concede. Decisão 

agravada mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Agravo de Instrumento Nº 70075210062, Décima Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Desa. Liege Puricelli Pires, Julgado em 

14/12/2017). Diante do exposto, INDEFIRO a apreensão da CNH, 

PASSAPORTE e a suspensão dos CARTÕES DE CRÉDITO, forte nos 

argumentos mencionados. Superada tal expectativa, passo a análise da 

ausência de bens para a satisfação do crédito exequendo. Nos termos do 

§4º, artigo 53, da Lei n°9.099/95, “não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo os documentos ao autor”. Foram realizadas várias diligências 

para localização de bens da parte executada, em especial, consultas via 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas se êxito. Assim, tendo sido 

esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, 

revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser 

prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação 

infrutífera do aparato judicial. Além disso, é ônus do credor a indicação de 

bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito. A ratio legis do 

referido dispositivo legal é devido ao fato de que no Juizado Especial o 

exequente não arcar com custas e despesas processuais, nada 

impedindo que este proponha novo cumprimento de sentença se tiver 

conhecimento de novos bens. Diante do exposto, nos termos do artigo 53, 

§4º, da Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a execução/cumprimento de sentença. Isento de 

custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 

n°9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os autos, 

com baixa. Primavera do Leste/MT, 31 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003609-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NUCINEIA RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003609-84.2017.8.11.0037. EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXEQUENTE: NUCINEIA RIBEIRO DA SILVA Vistos, Conforme se 

verifica dos autos, a parte exequente foi intimada para indicar bens à 

penhora e, como resposta, requer a apreensão da CNH, Passaporte e 

bloqueio dos cartões de crédito da parte executada, caso haja. É breve 

relato. Decido. Inicialmente, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código 

de Processo Civil, o juiz, na condução do processo, poderá determinar 

todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, referida 

norma deve ser analisada à luz do princípio da proporcionalidade, 

notadamente no que concerne à possibilidade de repercutir de forma 

efetiva para o cumprimento da obrigação pecuniária buscada. O inciso IV 

do art.139 do NCPC prevê medidas coercitivas atípicas, que somente 

poderão ser aplicadas subsidiariamente àquelas expressa e legalmente 

previstas. O fato de terem restado infrutíferas as tentativas de satisfação 

da dívida executada, não exime a parte-credora de esgotar as diligências 

na busca de bens penhoráveis antes de postular medidas atípicas de 

aplicação excepcional. A pretensão da ora exequente atenta contra o 

princípio da proporcionalidade, não se mostrando, ademais, passível de 

surtir o efeito pretendido. Além disso, não se pode ignorar que a 

suspensão de CNH, PASSAPORTE e CARTÕES DE CRÉDITO da parte 

devedora discrepa totalmente da natureza pecuniária da obrigação 

imposta e, ainda que de forma oblíqua, atinge a liberdade de locomoção 

dos executados. A jurisprudência colaciona o seguinte entendimento, in 

verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL 

DE HABILITAÇÃO, APREENSÃO DO PASSAPORTE E DE CANCELAMENTO 

DOS CARTÕES DE CRÉDITO INDEFERIDOS. ARTIGO 139, IV, DO CPC. 

DESCABIMENTO, NO CASO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Nos termos 

do previsto no inciso IV do artigo 139 do CPC, ao juiz incumbe determinar 

todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive em 

ações que tenham por objeto prestação pecuniária. No caso, embora 

comprovado o fato de o devedor não ter satisfeito o pagamento do débito, 

bem como não ter bens penhoráveis em seu patrimônio, não é caso de 

adoção das medidas atípicas buscadas pelo agravante, primeiro porque a 

suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 240 de 1001



passaporte do devedor ferem direito e garantia constitucional do indivíduo, 

qual seja: liberdade de locomoção do executado, bem como porque se 

trata de medida prevista em legislação específica, Código Nacional de 

Trânsito, para quando preenchidos as hipóteses do artigo 261 do Código 

de Trânsito Brasileiro, enquanto o cancelamento de cartões de crédito 

configura restrição de crédito que compete tão somente àquele que o 

concede. Decisão agravada mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70075210062, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Desa. 

Liege Puricelli Pires, Julgado em 14/12/2017). Diante disso, INDEFIRO a 

apreensão da CNH, PASSAPORTE e a suspensão dos CARTÕES DE 

CRÉDITO, forte nos argumentos mencionados. Superada tal expectativa, 

passo a análise da ausência de bens para a satisfação do crédito 

exequendo. Nos termos do §4º, artigo 53, da Lei n°9.099/95, “não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo os documentos ao autor”. Foram 

realizadas várias diligências para localização de bens da parte executada, 

em especial, consultas via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas se 

êxito. Assim, tendo sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, na 

falta de bens penhoráveis, revela-se inócuo o prosseguimento da 

execução, que não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera o 

Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Além disso, é 

ônus do credor a indicação de bens passíveis de penhora para a 

satisfação do crédito. A ratio legis do referido dispositivo legal é devido ao 

fato de que no Juizado Especial o exequente não arcar com custas e 

despesas processuais, nada impedindo que este proponha novo 

cumprimento de sentença se tiver conhecimento de novos bens. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

execução/cumprimento de sentença. Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do 

Leste/MT, 31 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011952-81.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO ALMEIDA DOS SANTOS LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011952-81.2016.8.11.0037. EXECUTADO: ALMEIDA DOS SANTOS 

LOPES EXEQUENTE: BANCO BRADESCO Vistos, Conforme se verifica dos 

autos, a parte exequente foi intimada para indicar bens à penhora e, como 

resposta, requer a apreensão da CNH, Passaporte e bloqueio dos cartões 

de crédito da parte executada, caso haja. É breve relato. Decido. 

Inicialmente, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, o juiz, na condução do processo, poderá determinar todas as 

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, referida 

norma deve ser analisada à luz do princípio da proporcionalidade, 

notadamente no que concerne à possibilidade de repercutir de forma 

efetiva para o cumprimento da obrigação pecuniária buscada. O inciso IV 

do art.139 do NCPC prevê medidas coercitivas atípicas, que somente 

poderão ser aplicadas subsidiariamente àquelas expressa e legalmente 

previstas. O fato de terem restado infrutíferas as tentativas de satisfação 

da dívida executada, não exime a parte-credora de esgotar as diligências 

na busca de bens penhoráveis antes de postular medidas atípicas de 

aplicação excepcional. A pretensão da ora exequente atenta contra o 

princípio da proporcionalidade, não se mostrando, ademais, passível de 

surtir o efeito pretendido. Além disso, não se pode ignorar que a 

suspensão de CNH, PASSAPORTE e CARTÕES DE CRÉDITO da parte 

devedora discrepa totalmente da natureza pecuniária da obrigação 

imposta e, ainda que de forma oblíqua, atinge a liberdade de locomoção 

dos executados. A jurisprudência colaciona o seguinte entendimento, in 

verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL 

DE HABILITAÇÃO, APREENSÃO DO PASSAPORTE E DE CANCELAMENTO 

DOS CARTÕES DE CRÉDITO INDEFERIDOS. ARTIGO 139, IV, DO CPC. 

DESCABIMENTO, NO CASO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Nos termos 

do previsto no inciso IV do artigo 139 do CPC, ao juiz incumbe determinar 

todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive em 

ações que tenham por objeto prestação pecuniária. No caso, embora 

comprovado o fato de o devedor não ter satisfeito o pagamento do débito, 

bem como não ter bens penhoráveis em seu patrimônio, não é caso de 

adoção das medidas atípicas buscadas pelo agravante, primeiro porque a 

suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão do 

passaporte do devedor ferem direito e garantia constitucional do indivíduo, 

qual seja: liberdade de locomoção do executado, bem como porque se 

trata de medida prevista em legislação específica, Código Nacional de 

Trânsito, para quando preenchidos as hipóteses do artigo 261 do Código 

de Trânsito Brasileiro, enquanto o cancelamento de cartões de crédito 

configura restrição de crédito que compete tão somente àquele que o 

concede. Decisão agravada mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70075210062, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Desa. 

Liege Puricelli Pires, Julgado em 14/12/2017). Diante disso, INDEFIRO a 

apreensão da CNH, PASSAPORTE e a suspensão dos CARTÕES DE 

CRÉDITO, forte nos argumentos mencionados. Superada tal expectativa, 

passo a análise da ausência de bens para a satisfação do crédito 

exequendo. Nos termos do §4º, artigo 53, da Lei n°9.099/95, “não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo os documentos ao autor”. Foram 

realizadas várias diligências para localização de bens da parte executada, 

em especial, consultas via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas se 

êxito. Assim, tendo sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, na 

falta de bens penhoráveis, revela-se inócuo o prosseguimento da 

execução, que não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera o 

Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Além disso, é 

ônus do credor a indicação de bens passíveis de penhora para a 

satisfação do crédito. A ratio legis do referido dispositivo legal é devido ao 

fato de que no Juizado Especial o exequente não arcar com custas e 

despesas processuais, nada impedindo que este proponha novo 

cumprimento de sentença se tiver conhecimento de novos bens. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

execução/cumprimento de sentença. Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do 

Leste/MT, 31 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000087-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000087-15.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ ABREU Vistos, Conforme se 

verifica dos autos, a parte exequente foi intimada para indicar bens à 

penhora e, como resposta, requer a apreensão da CNH, Passaporte e 

bloqueio dos cartões de crédito da parte executada, caso haja. É breve 

relato. Decido. Inicialmente, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código 

de Processo Civil, o juiz, na condução do processo, poderá determinar 

todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, referida 
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norma deve ser analisada à luz do princípio da proporcionalidade, 

notadamente no que concerne à possibilidade de repercutir de forma 

efetiva para o cumprimento da obrigação pecuniária buscada. O inciso IV 

do art.139 do NCPC prevê medidas coercitivas atípicas, que somente 

poderão ser aplicadas subsidiariamente àquelas expressa e legalmente 

previstas. O fato de terem restado infrutíferas as tentativas de satisfação 

da dívida executada, não exime a parte-credora de esgotar as diligências 

na busca de bens penhoráveis antes de postular medidas atípicas de 

aplicação excepcional. A pretensão da ora exequente atenta contra o 

princípio da proporcionalidade, não se mostrando, ademais, passível de 

surtir o efeito pretendido. Além disso, não se pode ignorar que a 

suspensão de CNH, PASSAPORTE e CARTÕES DE CRÉDITO da parte 

devedora discrepa totalmente da natureza pecuniária da obrigação 

imposta e, ainda que de forma oblíqua, atinge a liberdade de locomoção 

dos executados. A jurisprudência colaciona o seguinte entendimento, in 

verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL 

DE HABILITAÇÃO, APREENSÃO DO PASSAPORTE E DE CANCELAMENTO 

DOS CARTÕES DE CRÉDITO INDEFERIDOS. ARTIGO 139, IV, DO CPC. 

DESCABIMENTO, NO CASO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Nos termos 

do previsto no inciso IV do artigo 139 do CPC, ao juiz incumbe determinar 

todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive em 

ações que tenham por objeto prestação pecuniária. No caso, embora 

comprovado o fato de o devedor não ter satisfeito o pagamento do débito, 

bem como não ter bens penhoráveis em seu patrimônio, não é caso de 

adoção das medidas atípicas buscadas pelo agravante, primeiro porque a 

suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão do 

passaporte do devedor ferem direito e garantia constitucional do indivíduo, 

qual seja: liberdade de locomoção do executado, bem como porque se 

trata de medida prevista em legislação específica, Código Nacional de 

Trânsito, para quando preenchidos as hipóteses do artigo 261 do Código 

de Trânsito Brasileiro, enquanto o cancelamento de cartões de crédito 

configura restrição de crédito que compete tão somente àquele que o 

concede. Decisão agravada mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70075210062, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Desa. 

Liege Puricelli Pires, Julgado em 14/12/2017). Diante disso, INDEFIRO a 

apreensão da CNH, PASSAPORTE e a suspensão dos CARTÕES DE 

CRÉDITO, forte nos argumentos mencionados. Superada tal expectativa, 

passo a análise da ausência de bens para a satisfação do crédito 

exequendo. Nos termos do §4º, artigo 53, da Lei n°9.099/95, “não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo os documentos ao autor”. Foram 

realizadas várias diligências para localização de bens da parte executada, 

em especial, consultas via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas se 

êxito. Assim, tendo sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, na 

falta de bens penhoráveis, revela-se inócuo o prosseguimento da 

execução, que não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera o 

Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Além disso, é 

ônus do credor a indicação de bens passíveis de penhora para a 

satisfação do crédito. A ratio legis do referido dispositivo legal é devido ao 

fato de que no Juizado Especial o exequente não arcar com custas e 

despesas processuais, nada impedindo que este proponha novo 

cumprimento de sentença se tiver conhecimento de novos bens. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

execução/cumprimento de sentença. Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do 

Leste/MT, 31 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005060-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARLON SILVA SOUZA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005060-47.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ARLON SILVA SOUZA SOARES Vistos, Conforme se 

verifica dos autos, a parte exequente foi intimada para indicar bens à 

penhora e, como resposta, requer a expedição de certidão de crédito e 

dívida no valor de R$3.000,00(três mil reais). É breve relato. Decido. Nos 

termos do §4º, artigo 53, da Lei n°9.099/95, “não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo os documentos ao autor”. Foram realizadas várias diligências 

para localização de bens da parte executada, em especial, consultas via 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas se êxito. Assim, tendo sido 

esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, 

revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser 

prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação 

infrutífera do aparato judicial. A ratio legis do referido dispositivo legal é 

devido ao fato de que no Juizado Especial o exequente não arcar com 

custas e despesas processuais, nada impedindo que este proponha novo 

cumprimento de sentença se tiver conhecimento de novos bens. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

execução/cumprimento de sentença. Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. Intime-se a 

exequente/requerida para apresentar cálculo atualizado, no prazo de 

05(cinco) dias. Após, expeça-se certidão de crédito e dívida em favor da 

parte exequente/requerida. Transitada em julgado, arquive-se 

definitivamente os autos, com baixa e anotações pertinentes. Primavera do 

Leste/MT, 31 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 237519 Nr: 7957-17.2007.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON LUIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDUINO DA SILVA 

TERRA - OAB:15.193/0

 TERMO DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA

Código do Processo: 51418

Espécie: Ação Penal – Procedimento Ordinário-Procedimento Comum – 

Processo Criminal

 Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

Réu: Jeferson Luiz de Souza

 Data e horário: Quinta-feira, 16 de janeiro de 2020, às 13h30min

 PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Alexandre Delicato Pampado

Réu: Jeferson Luiz de Souza

 Promotor(a) de Justiça: Carlos Eduardo Pacianotto

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença das pessoas supra.

 O Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas ausentes, bem 

como requereu prazo para fornecer o atual endereço das testemunhas 

não encontradas.

DELIBERAÇÕES

Vistos.

Diante da insistência supra, designo audiência para o dia 12/02/2020, às 

14:00 horas para oitiva das testemunhas ausentes e interrogatório do réu.

Concedo o prazo de 05 dias para o Ministério Público informar o atual 

endereço das testemunhas Sandra da Costa e Sadi Milton Morais.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Cuiabá, para oitiva das 

testemunhas arroladas à fl. 98, fixando prazo de 30 dias.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.
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Nada mais havendo a consignar, por mim Surely Vrubleski, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109726 Nr: 8875-79.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT, 

Luiz Carlos Rezende - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, intimo o advogado do acusado, para, no prazo de 08 (oito) dias, 

apresentar, razões de apelação.

Primavera do Leste-MT, 30 de janeiro de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 182484 Nr: 156-98.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS RIBEIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Rezende - OAB:

 Vistos.

Encerrada a instrução, apresentem as partes alegações finais, no prazo 

de 5 dias, sucessivamente.

Após, venham conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária, (Deborah Trindade) 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226370 Nr: 2927-78.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, intimo o assistente de acusação, para, no prazo de 08 (oito) dias, 

apresentar, razões de apelação.

Primavera do Leste-MT, 30 de janeiro de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226493 Nr: 2981-44.2019.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO AUGUSTO DA SILVA AMORIM, 

DARLON PEREIRA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO NÓBREGA DA SILVA 

- OAB:14.736-A, ROGERIO NORA DE CARVALHO - OAB:RS/ 40695

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, Certifico que o recurso de apelação interposto por Darlon Pereira 

da Cruz, f. 152, é tempestivo, e intimo o advogado do recorrente e remeto 

estes autos ao recorrido para, no prazo legal, apresentarem razões e 

contrarrazões, posteriormente, à conclusão para recebimento do recurso 

e remessa a superior instância, se for o caso.

Primavera do Leste-MT, 30 de janeiro de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138169 Nr: 9126-92.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA GOMES 

COELHO - OAB:MT 18452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A, MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - OAB:MT 18452

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, haja vista, o pen drive f. 37, não se encontra nos autos, intimo o 

assistente de acusação para informar se o referido objeto ficou no 

equipamento de informática quando realizado a carga.

Primavera do Leste-MT, 30 de janeiro de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 135643 Nr: 7276-03.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072

 Vistos.

Encerrada a instrução, apresentem as partes alegações finais, no prazo 

de 5 dias, sucessivamente.

Após, venham conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária, (Deborah Trindade) 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 161790 Nr: 1156-70.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI PADILHA LEAL, CARLOS ALBERTO 

HORTENCI DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Jacinto Cáceres - OAB:OAB-MT 

25.063, Marcos S. Nascimento - Sociedade Unipessoal de 

Advocacia - OAB:OAB-MT 1069, MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974/A, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 Vistos.
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1. Defiro o pedido supra e concedo prazo de 5 dias para a Defesa de Eli 

Padilha juntar documentos conforme requerido.

2. Proceda-se a localização do interrogatório policial do réu Eli Padilha Leal 

que não se encontra juntado à fl. 31, certificando-se.

 3. Em caso de não localização, requisite-se nova cópia à autoridade 

policial.

4. Após, apresentem as partes alegações finais, no prazo de 5 dias, 

sucessivamente.

5. Em seguida venham conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária, (Deborah Trindade) 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 157143 Nr: 7708-85.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUANA RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:25178/O, VILSON DE SOUZA PINHEIRO - OAB:MT/5135

 Autos código n. 157143.

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

de CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, qualificado nos autos, dando-o como 

incurso nas sanções do art. 33, caput da Lei n. 11.343/2006 porque no dia 

24/10/2015, por volta das 23h45min na Avenida Florianópolis, s/n no bairro 

Centro Leste, nesta cidade, teria o acusado sido preso trazendo consigo 

24,77g de entorpecente do tipo maconha.

Notificado, o acusado apresentou defesa preliminar (fls. 44).

 Durante a instrução processual, foram inquiridas testemunhas e 

decretada a revelia do acusado (fls. 59/61; 67 e 74).

 Alegações finais oferecidas na forma de memoriais pelo Ministério Público 

às fls. 75/77 pugnando o parquet pela absolvição por falta de provas. A 

defesa, por sua vez, ratificou o pleiteado pela acusação (fls. 79/81).

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público em face de 

CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA pela prática do crime tipificado no art. 33, 

caput da Lei n. 11.343/2006.

Em consonância com o parecer ministerial, verifico que não se encontram 

inexoravelmente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva da 

conduta atribuída ao acusado através de prova produzida sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao magistrado “(...) 

fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos 

colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não 

repetíveis e antecipadas” (CPP, art. 155).

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido absolvendo CARLOS 

HENRIQUE DE ALMEIDA, qualificado nos autos, da acusação do 

cometimento do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 

386, IV e VII do Código de Processo Penal.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Primavera do Leste, 29 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 175027 Nr: 8002-06.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ARMANDO DO LAGO ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudemar Gomes da Silva - 

OAB:19169-O/MT, Mariana Martins do Lago Albuquerque Pegorado 

- OAB:OAB-PR 72.015

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido absolvendo BRUNO 

ARMANO DO LAGO ALBUQUERQUE, qualificado nos autos, da acusação 

da prática do crime de lesão corporal praticado em situação de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 386, VII do Código 

de Processo Penal.P. R. I. C.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 29 de janeiro de 

2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 200003 Nr: 8490-24.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ARANTES JANUÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL FRANÇA TAVARES - OAB:MT/ 

20490

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido absolvendo ADRIANO 

ARANTES JANUÁRIO, qualificado nos autos, da acusação da prática do 

crime de lesão corporal praticado em situação de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, nos termos do art. 386, II e VII do Código de 

Processo Penal.P. R. I. C.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias.Primavera do Leste, 29 de janeiro de 

2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212249 Nr: 5104-49.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA, 

ANTONIO ZEFERINO DA SILVA NETO, JOÃO SOUZA DA SILVA, ANTONIO 

PEREIRA DA SILVA, MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA PEREIRA, MARCELO 

SOARES DE ARAUJO, ALEXANDRO MODESTO DA SILVA, WENDER 

ALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andresa Martignago de 

Souza - OAB:13974, Claudemar Gomes da Silva - OAB:19169-O/MT, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, ETHIENE 

BRANDÃO E SILVA MENDONÇA DE LIMA - OAB:7058-MT, 

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG - OAB:18.393 MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007-CGJ, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 

05 (cinco) dias, memoriais escritos, artigo 403, § 3° do Código de 

Processo Penal.

Ante a pluralidade de acusados, o prazo corre em cartório.

Primavera do Leste-MT, 31 de janeiro de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 13/2020-SOR   O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR 

ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE – JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,   CONSIDERANDO o Oficio n. º 14/2020-Gab. 1ª 

Vara Crimina l, da Exma. Sra. Dra. Emanuelle Chiaradia Navarro Mano - 

Juíza de Direito, solicitando a nomeação do Sr. Luiz Felipe Medeiros dos 

Santos, para exercer o cargo de Assessor de Gabinete I, do Gabinete da 

1ª Vara Criminal .     RESOLVE:     Art. 1º - Nomear o Sr. Luiz Felipe 

Medeiros dos Santos, para exercer o cargo em comissão de Assessor de 

Gabinete I, do Gabinete da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, a partir 

da assinatura do Termo Posse e Exercício, que deverá ser editado e 

assinado após a publicação deste.     Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Sorriso/MT, 30 de janeiro de 2020.Érico de Almeida DuarteJuiz 
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de Direito Diretor do Forotable

 PORTARIA N.º 13/2020-SOR

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE – 

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 CONSIDERANDO o Oficio n. º 14/2020-Gab. 1ª Vara Crimina l, da Exma. 

Sra. Dra. Emanuelle Chiaradia Navarro Mano - Juíza de Direito, solicitando 

a nomeação do Sr. Luiz Felipe Medeiros dos Santos, para exercer o cargo 

de Assessor de Gabinete I, do Gabinete da 1ª Vara Criminal .

 RESOLVE:

 Art. 1º - Nomear o Sr. Luiz Felipe Medeiros dos Santos, para exercer o 

cargo em comissão de Assessor de Gabinete I, do Gabinete da 1ª Vara 

Criminal da Comarca de Sorriso, a partir da assinatura do Termo Posse e 

Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação deste.

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

Sorriso/MT, 30 de janeiro de 2020.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000049-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI DOS SANTOS BATISTA (EXECUTADO)

FLAVIO BATISTA (EXECUTADO)

ANTONIO BATISTA (EXECUTADO)

ELIANE HIRCH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ERICK SOARES TELES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar acerca 

da petição do autor de ID 10617528, que solicita audiência de mediação, 

no prazo de 15 dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000357-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARCOS WASEM (EXECUTADO)

MARCIO LUIZ HAAB (EXECUTADO)

JOSE AURELIO ZILLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - MT26059-A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

JARBAS VALDIR DE MEDEIROS OAB - MT17911/O (ADVOGADO(A))

 

1000357-98.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Embargante para que proceda a correta 

distribuição dos Embargos de Terceiro, inclusive com pagamento de 

custas, tendo em vista tratar-se de ação autônoma que deve tramitar em 

apenso aos autos principais e não nos próprios autos. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001161-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI (EXECUTADO)

ERCIO LUIZ MURARO (EXECUTADO)

JULIANO MURARO (EXECUTADO)

ELAINE MURARO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Autos n. 1001161-32.2017.8.11.0040. Vistos etc. A 

penhora de bem imóvel requerida pressupõe a mera juntada da certidão 

atualizada da matrícula, nos termos do art. 845, § 1º, do CPC. Assim, 

INTIME-SE o exequente a juntar a matrícula do bem indicado, no prazo de 

30 dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001806-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COIMBRA AGRONEGOCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAKAN BRAZIL COMERCIAL EXPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR BENGHI DEL CLARO OAB - PR15703 (ADVOGADO(A))

 

Em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, 

do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal. Sorriso, 31/01/2020. 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005807-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO ELIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA (REU)

SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME (REU)

R. P. DOS SANTOS IMOVEIS EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a(s) parte(s) 

requerida(s) para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes opostos pela parte autora, no prazo 

legal. Sorriso, 31/01/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001774-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

se manifestar acerca do pagamento complementar da condenação 

realizado pelo requerido bem como, para que informe, caso concorde com 

o valor pago, os dados bancários (banco: nome e número, agência, conta 

corrente, CPF ou CNPJ e nome completo do Titular da conta) para 

transferência dos valores depositados judicialmente. Sorriso, 31/01/2020 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 97880 Nr: 381-51.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN ADALBERTO KREBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A - BANCO PANAMERICANO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIVA GLORIA DA SILVA 

MARTINS - OAB:10.100, FABIANA RODRIGUES DE O. DELMONDES - 

OAB:7.819, JOSE LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:156.187/SP, 

NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192.649/SP

 Vistos etc.

 Nesta oportunidade, procedo a assinatura dos alvarás anexos, devendo 

a Secretaria providenciar o imediato encaminhamento ao Departamento 

Competente do TJMT para as providências pertinentes, bem como 

observar atentamente as disposições contidas na CNGC/MT, arts. 448 e 

seguintes.

 Oportunamente, arquivem-se os autos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104590 Nr: 7657-36.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CAOVILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVAIR MEISTER, VALDERI CAMILO FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT, THOMAS 

GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:24888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ZARDO BUENO - 

OAB:17.551, João Paulo F. Alves - OAB:

 Vistos etc.

 Cuida-se de Ação de Indenização ajuizada por Luiz Carlos Caovilla em 

face de Evair Meister e Valderi Camilo Franca, todos qualificados nos 

autos, pelas razões de fato e de direito expostas na petição inicial de fls. 

05/22, que veio instruída com os documentos de fls. 23/43.

 Decisão inicial, fl. 44.

 Regularmente citado, o requerido Valderi Camilo França ofertou 

contestação juntada às fls. 85/100, instruída com documentos de fls. 

101/102.

 Após diversas tentativas frustradas de citação do requerido Evair 

Meister, determinou-se a sua citação por edital, conforme registro que 

consta da ata de audiência de fls. 157.

 Edital de citação, fl. 175. Parte autora requer a juntada da publicação do 

edital de citação veiculada no Jornal da Terra, em 20/08/2016, fls. 178/180.

 O EAJ – Escritório de Assistência Jurídica da UNIC/Sorriso apresentou 

contestação por negativa geral, na qualidade de Curador Especial do 

requerido Evair Meister, fls. 182/183.

 Impugnação às contestações e documentos apresentados, fls. 185/187.

 O processo foi saneado pela decisão de fls. 188/189.

 Parte autora manifesta-se sobre as provas pretendidas, fl. 190

 O requerido Evair Meister requer o julgamento antecipado da lide, fl. 192.

 Pela decisão de fls. 193/193verso foi deferida a prova requerida, 

designando-se audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que 

foram inquiridas as testemunha Aparecido de Jesus de Oliveira Inácio e 

Jair José Nardi, tendo a parte autora desistido do depoimento pessoal da 

parte adversa, bem como da oitiva das demais testemunhas arroladas, fls. 

205/207.

 O autor apresentou suas razões finais, fls. 211/222 e o requerido Evair 

Meister às fls. 224/225, tendo o demandado Valderi Camilo Franca deixado 

transcorrer o prazo sem manifestação, consoante certidão de fl. 226.

 É o breve relato.

 Fundamento e Decido.

 Situando a questão, narra a petição inicial que no dia 28/02/2012, por 

volta das 05h:40min, o Sr. Aparecido de Jesus Oliveira Inácio, motorista e 

empregado do autor, trafegava pela BR 163, sentido Lucas do Rio 

Verde/Sorriso, com o Caminhão-Trator VOLVO, de propriedade do 

demandante, atrás do Caminhão FIAT/190, conduzido pelo requerido 

Valderi Camilo França, ocasião em que, no Km 717, o automóvel 

FIAT/PUNTO conduzido pelo requerido Evair Mester, que trafegava em 

sentido contrário, empreendeu manobra de ultrapassagem e para não 

colidir frontalmente com o caminhão FIAT/190, que trafegava com as luzes 

apagadas, foi jogado para o acostamento, no sentido contrário ao que 

seguia, atravessando a pista e caindo em um córrego às margens da 

rodovia.

 Também buscando não colidir frontalmente com o automóvel FIAT/PUNTO, 

o caminhão FIAT/190 empreendeu manobra que resultou na sua 

permanência sobre a pista em formato de L, de maneira que, mesmo tendo 

freado e tentado desviar, o motorista do caminhão do autor não conseguiu 

evitar o acidente.

 Desta forma, alega o autor que o acidente foi causado por culpa dos 

condutores dos veículos automóvel FIAT/PUNTO e caminhão FIA/190, 

razão pela qual requer a condenação dos requeridos ao pagamento dos 

danos materiais ocasionados em seu caminhão no valor de R$ 95.000,00, 

bem como pagamento de indenização dos lucros cessantes no valor de 

R$ 52.500,00, sem prejuízo dos demais consectários legais (custas, taxa 

e honorários advocatícios).

 Lado outro, ao contestar os pedidos formulados na petição inicial, o 

requerido Valderi Camilo França alega culpa exclusiva do requerido Evair 

Meister, eis que ao realizar manobra de ultrapassagem, não adotou as 

cautelas devidas dando ensejo à colisão narrada.

 Também afirma que o autor deixou de observar a distância necessária do 

seu caminhão, tanto que em razão disso acabou colidindo na traseira do 

veículo conduzido pelo requerido.

 Pois bem.

 Consta na narrativa da ocorrência extraída do Boletim lavrado pela Polícia 

Rodoviária Federal o seguinte: “Conforme averiguações realizadas no 

local do acidente, constatamos por meio de vestígios, corroborados pelas 

declarações dos envolvidos e testemunhas, que VI, Fiat Punto, sem 

placas, apenas com nota fiscal, conduzido por Evair Meister, CPF..., 

seguia sentido Sorriso a Lucas do Rio Verde e ao efetuar uma 

ultrapassagem em local permitido não percebeu a aproximação do V2, Fiat 

190, placas HQR-2982/MS e HQR-1874/MS, conduzido por Valderi Camilo 

Franca, CPF..., que seguia no sentido contrário, pois o mesmo trafegava 

com as luzes auxiliares, lanterna e farol, desligados, estava escuro e 

chovia no momento do acidente. Desta Forma, para não colidir 

frontalmente com o V2, V1 foi jogado para o acostamento, no sentido 

contrário que seguia, atravessando a pista e caindo em um córrego nas 

margens da rodovia. Nesta manobra VI acabou colidindo lateralmente seu 

lado direito no lado direito da cabine de V2. V2, também ao tentar desviar 

para não colidir frontalmente com V1, acabou por permanecer na pista em 

formado de L, de forma que sua cabine permanece perpendicularmente na 

pista de sentido decrescente e o reboque permaneceu na pista sentido 

crescente, conforme croqui. V3, Volvo FH 12, placas JZV-3525-MT, 

JZF-7623/MT e JZF-7533/MT, conduzido por Aparecido de Jesus de 

Oliveira Inácio, CPF..., por sua vez seguia atrás de V2 e não conseguiu 

frear o suficiente, e ao tentar desviar para a pista de sentido contrário 

acabou por colidir sua cabine com a cabine de V2.” (fl. 28)

 Veja-se que, o boletim de ocorrência, o qual possui presunção juris 

tantum de veracidade , deixa evidente a culpa concorrente dos motoristas 

dos veículos V2 (Caminhão Fiat/190, placas HQR-2982/MS e 

HQR-1874/MS), conduzido por Valderi Camilo Franca e V1 (Fiat/Punto), 

valendo ressaltar que, mesmo estando escuro e chovendo, o primeiro 

trafegava com as luzes auxiliares, lanternas e faróis desligados, 

dificultando sua visualização pelo veículo VI (Fiat/Punto) que trafegava em 

sentido contrário.

 De conformidade com as normas de trânsito vigentes, presume-se 

culpado aquele que trafega em via escura e sob chuva, sem a devida 

sinalização, isto é, com os faróis apagados, impossibilitando a 

visualização de sua aproximação.

 Ao dispor sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro prescreve que:

“Art. 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes 

determinações:

I - o condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, 

durante a noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública e 

nas rodovias;

II - nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, exceto ao 

cruzar com outro veículo ou ao segui-lo;

III - a troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto período de 

tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser 
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utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à 

frente ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos 

que circulam no sentido contrário;

IV - o condutor manterá acesas pelo menos as luzes de posição do 

veículo quando sob chuva forte, neblina ou cerração;

V - O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações:

a) em imobilizações ou situações de emergência;

b) quando a regulamentação da via assim o determinar;

VI - durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a luz de 

placa;

VII - o condutor manterá acesas, à noite, as luzes de posição quando o 

veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de 

passageiros e carga ou descarga de mercadorias.

Parágrafo único. Os veículos de transporte coletivo regular de 

passageiros, quando circularem em faixas próprias a eles destinadas, e 

os ciclos motorizados deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o 

dia e a noite.” (Grifo nosso)

 Aliás, o descumprimento da normativa acerca da utilização dos sinais 

luminosos constitui infração administrativa, consoante previsto nos arts. 

250 e 251 do CTB.

 Por sua vez, o demando Evair Meister, condutor do FIAT/Punto também 

agiu culposamente, pois empreendeu manobra de ultrapassagem sem a 

devida cautela, conforme consta da narrativa fática do boletim do 

acidente.

 Nessa esteira, possível afirmar estar evidenciado nos autos a culpa 

concorrente dos réus, eis que ambos agiram com falta de cautela e zelo, 

dando causa ao sinistro narrado na inicial.

 Outrossim, considerando que o boletim do acidente tem presunção 

relativa, incumbia à parte-ré o ônus da prova no sentido de que não agiram 

com culpa. Todavia, ressai do conjunto probatório acostado aos autos que 

os demandantes não obtiveram sucesso em produzir prova apta a afastar 

a presunção acima.

 Portanto, considerando que o primeiro requerido (Evair Meister – 

FIAT/PUNTO) efetuou manobra de ultrapassagem sem a devida cautela, ao 

tempo que o segundo demandado (Valderi Camilo Franca, caminhão 

FIAT/190) trafega por via escura e sob chuva com os faróis e demais 

sinais luminosos desligados, evidente a hipótese de culpa concorrente 

entre os condutores dos referidos veículos, inclusive, na mesma 

proporção.

 A prova testemunhal colhida no decorrer da instrução processual – Jair 

José Nardi e Aparecido de Jesus de Oliveira Inácio – ratificam a prova 

documental colacionada aos autos, conforme é possível verificar da 

gravação digital em CD que acompanha a ata de fls. 205/206.

 Logo, estando demonstrado o dano, o nexo de causalidade e a culpa dos 

demandados, cumpre examinar os pedidos indenizatórios formulados na 

inicial.

 Relativamente ao veículo, argumenta a parte autora que os danos 

materiais somam a importância de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil 

reais), fazendo jus a indenização pelo valor respectivo.

 Haja vista que os danos materiais causados ao veículo caminhão-trator 

VOLVO de propriedade do autor estão satisfatoriamente demonstrados 

nos autos pela juntada das notas fiscais de fls. 38/41, indiscutível a 

procedência do pedido de danos materiais no valor equivalente a R$ 

95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

 Entretanto, segundo narra a inicial, o dano material não se resume 

àqueles relacionados ao caminhão, visto que pretende a parte autora a 

condenação dos requeridos ao pagamento dos lucros cessantes, 

alegando que o caminhão-trator VOLVO de propriedade do suplicante 

permaneceu parado para reparo entre o período de 28/02/2012 a 

11/06/2012, durante o qual deixou de realizar fretes e obter lucro.

 Logo, deduzidas as despesas regulares, diz o autor que o caminhão 

VOLVO gerava uma lucro líquido equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) mensais, de modo que os lucros cessantes somam a importância de 

R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais).

 A declaração de fl. 42 firmada pela empresa Paranaguá Cabines Ltda 

comprova o período em que o caminhão permaneceu no pátio da oficia 

para ser submetido a reparos, isto é, de 13/03/2012 a 11/06/2012.

 Já as testemunhas inquiridas, sendo uma delas o motorista do caminhão 

VOLVO na oportunidade do acidente, declarou em Juízo que em época de 

safra, o caminhão em questão gerava uma renda líquida de 

aproximadamente 25 mil ao mês.

 Nessa toada, considerando que o sinistro ocorreu no dia 28/02/2012, que 

o caminhão permaneceu parado para reparos da data do sinistro até 

junho/2012, bem como a colheita da soja ocorre entre os meses de janeiro 

a abril, conforme calendário agrícola da CONAB, urge considerar a renda 

líquida informada pelas testemunhas para o período de março e abril, 

perfazendo o lucro cessante a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), já que com relação ao período restante (maio e junho), não se 

logrou demonstrar a utilização do caminhão de propriedade do autor no 

transporte de outro tipo de grão ou produto.

 Examinados os pedidos concernentes aos danos materiais e lucros 

cessantes, remanesce o pedido de indenização a título de danos morais, o 

qual, todavia, não merece ser acolhido.

 No âmbito da responsabilidade civil em acidente de trânsito, o dano moral 

está atrelado à dor suportada pela vítima em virtude de ofensa à sua 

integridade física, que, inequivocamente repercute em seu equilíbrio 

emocional.

 Na situação examinada, nem o autor e nem o motorista do caminhão de 

sua propriedade sofreu qualquer tipo de ofensa à honra subjetiva que 

pudesse dar ensejo à indenização pretendida. Aliás, em se tratando de 

caso de acidente automobilístico sem vítima, necessário demonstrar o 

efeito prejuízo extrapatrimonial. Portanto, não tendo havido violação à 

integridade física do requerente ou mesmo aos atributos da sua 

personalidade, não há que se falar em indenização decorrente de dano 

moral.

 Isto posto, acolho parcialmente os pedidos formulados na petição inicial 

para reconhecer a culpa concorrente dos requeridos e condená-los ao 

pagamento, na proporção de 50% cada, do seguinte:

 I. Dano material na importância de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil 

reais), conforme notas fiscais que acompanham a inicial, valor este a ser 

atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso 

(emissão das NFs) e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, nos 

termos do art. 406 do CC c.c. § 1º do art. 161 do CTN, desde a citação;

 II. Lucros Cessantes na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

referente aos meses de março e abril/2012, a ser atualizado 

monetariamente desde o mês que o autor deixou de lucras, isto é, metade 

desde março/2012 e a outra metade desde abril/2012 e juros de mora de 

1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC c.c. § 1º do art. 161 do CTN, a 

contar da citação.

 Em decorrência da sucumbência que lhes é imposta, condeno também os 

requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do NCPC.

 Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se. Nada sendo 

requerido, ao arquivo. Requerido o cumprimento de sentença, após alterar 

a classificação processual, proceda-se na forma do art. 523 do CPC.

 P.R.I.C.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120260 Nr: 10176-47.2014.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TKK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, FERNANDA LEMOS FERNANDES - OAB:18480/B, JIUVANI 

LEAL - OAB:24645/0, JOÃO BATISTA VARELLA RODRIGUES - 

OAB:3575-MT, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126481 Nr: 3294-35.2015.811.0040

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

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

 PARTE AUTORA: ELETRO METALÚRGICA ROVARIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANEFLEX FIOS E CABOS LTDA, EXO - FUNDO 

DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE PAULA 

MACHADO - OAB:74.839, CRISTIANO TRIZOLINI - OAB:192.978, FABIO 

DE ALENCAR KARAMM - OAB:184.968, FELIPE LOLLATO - 

OAB:19.174, FLÁVIA SALLES DOS REIS - OAB:63.841, LEANDRO 

BELLO - OAB:6.957, LINO PIZZINATO JÚNIOR - OAB:, ROGERIO 

LOVIZETTO GONÇALVES LEITE - OAB:315768

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87051 Nr: 6532-04.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR MORO - ESPÓLIO, ELIANE ALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:4.398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIERA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, FLÁVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/SP 34248, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, LUIS EMIDIO DANTAS JUNIOR - OAB:7400-MT, MILENA 

PIRAGINE - OAB:MT 17.210-A, RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO - 

OAB:180737/SP, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 9.348,67 a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls.549, sendo que o valor de R$ 4.848,67 refere-se as 

custas e o valor de R$ 4.500,00 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59797 Nr: 3095-86.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELY CECILIA HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 Vistos etc.

 Considerando que o Procurador Fabricio Alves Mattos possui poderes 

outorgados pelo autor para receber e dar quitação, fls. 32 e 33, conforme 

requerido nos autos, nesta oportunidade procedo a assinatura digital do 

alvará expedido que segue anexo, determinando à Secretaria da Vara que 

providencie o encaminhamento do mesmo ao Departamento competente do 

TJMT para as providências pertinentes, nos termos do art. 450 e ss da 

CNGC/MT, mantendo-se os termos da deliberação anterior.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92490 Nr: 4071-25.2012.811.0040

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TR PREDICOM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, 

MOGLY ADAS COSTA - OAB:18.094 OAB/MT, ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16428, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B, 

VERONICA L CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7.950-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN - OAB:13272, CARLA 

ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, JORGE 

AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700, JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4659, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825, RODRIGO 

ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15910 Nr: 5-17.2003.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO CHAVES (ESPÓLIO), OTÁVIO RIBEIRO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTI DE BONA, ANGELINA DE BONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORINDO PILHALARME - 

OAB:3645-A/MT, PEDRO PEREIRA DE SOUZA - OAB:26621/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR a advogada ADRIANA LERMEN 

BEDIN, OAB nº. 10.937-MT, que se encontra com os presentes autos em 

carga, para no prazo de 03 (três) dias, devolver os autos na secretaria da 

Primeira Vara, sob pena de Busca e Apreensão, além de perder o direito à 

vista fora da secretaria e incorrer em multa, nos termos do art. 234, §2º do 

NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183460 Nr: 11239-05.2017.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR IMOBILIÁRIA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICHARDT ANDRÉ ALBRECHT - 

OAB:53186/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:21.382, KARINE DUCCI LOURENÇO - OAB:19982/O, KELI DIANA 

WEBER VERARDI - OAB:15.985-B, TAÍSSA MAFFESSONI - 

OAB:18436/O, Thiago Matheus Silva Bilhar - OAB:13412-A, THUANY 
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PRISCILA ZUANAZZI - OAB:17217-MT

 Impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos mesmos do 

TJMT, para requererem o que de direito no prazo de 15 dias, findo o qual o 

feito será encaminhado ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139882 Nr: 10595-33.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDON ANTONIO HANAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - 

OAB:8196, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:16.120/MT, 

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA - OAB:16838

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58028 Nr: 1618-28.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFF, MARIA CLEUZA FIRMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101882 Nr: 4795-92.2013.811.0040

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEMARO DE ALMEIDA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SCARSELLI 

MORAES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15.822, MAURICIO VIEIRA 

SERPA - OAB:12758/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR a advogada PAULA MONTEIRO 

LANZARIN, OAB nº. 26.320/O, que se encontra com os presentes autos 

em carga, para no prazo de 03 (três) dias, devolver os autos na 

secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e Apreensão, além de 

perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer em multa, nos termos 

do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82271 Nr: 1148-60.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI BARBOSA SILVA - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DOS ANJOS - 

OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de Inventário requerido por Odair José Silva em relação aos 

bens deixados por Rui Barbosa Silva, falecido em 05/01/2011, conforme 

pedido inicial de fls. 05/08, acompanhado dos documentos de fls. 09/30.

 Decisão inicial, fl. 32. Nesta oportunidade, além da nomeação do 

inventariante, determinou-se que os herdeiros manifestassem 

expressamente sobre a renúncia da herança por documento público ou 

termo judicial.

 Termo de compromisso de inventariante, fl. 34.

 Diante da inércia do inventariante, pela decisão de fls. 59/60 houve a 

substituição, nomeando-se o herdeiro Vagner Barbosa Silva para assumir 

o cargo.

 Defensoria Pública Estadual informa que o Sr. Odair José Silva pretende 

permanecer no cargo de inventariante, bem como requer a juntada de 

certidão negativa de débito no âmbito estadual, fls. 83/91.

 Em seguida, fls. 91 e ss., a Defensoria Pública Estadual requer a juntada 

da certidão negativa de débitos no âmbito federal e, por fim, às fls. 93/96 a 

juntada da certidão negativa de débitos municipais.

 Convidado a manifestar-se, o Ministério Público Estadual requereu o 

prosseguimento do inventário sem sua intervenção, fls. 97/102.

 A decisão de fl. 103 determinou que fosse tomado por termo judicial as 

renúncias. Determinou ainda a citação das Fazendas Públicas.

 Manifestação da Fazenda Pública Estadual, fl. 117.

 Manifestação da Defensoria Pública Estadual quanto ao ITCD, bem como 

quanto a retificação do plano de partilha de bens, fls. 122/123, 

acompanhada dos documentos de fls. 124/134.

 Em seguida, foram apresentadas as últimas declarações e o plano de 

partilha, fls. 135/136 e documentos de fls. 137/168.

 Termo judicial de renúncia firmado pelo herdeiro Odair José Silva, fl. 173. 

Por procuração pública (fls. 181/182), os herdeiros Vagner Barbosa Silva 

e sua esposa, Sandra Barbosa Silva representados por Odair José Silva 

firmaram o termo judicial de renúncia de fl. 183.

 Intimada, a Fazenda Pública Municipal manifestou-se à fl. 198. Em seguida, 

o inventariante requereu a juntada do termo de confissão e parcelamento 

dos débitos fiscais junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, MT, fls. 

201/211.

 Manifestação da União, fls. 215/216.

 Manifestação do Estado de Mato Grosso quanto ao ITCMD, fls. 235/242.

 Por fim, termo de renuncia firmado pela meeira Lourdes Mariquinhas Silva, 

fl. 245 e também meeira/herdeira Irene da Silva, fl. 246.

 Por fim, a DPE informa e comprova a quitação dos débitos relativos ao 

IPTU, fls. 251 e ss.

 É o breve relato. Decido.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes (herdeiros e 

meeira) são todas capazes, e estão regularmente representados, além do 

que a renúncia foi formalizado por termo judicial. Deflui-se das certidões 

acostadas aos autos (Federal, Estadual e Municipal) a inexistência de 

dívidas, bem como que na hipótese não incide ITCMD, consoante se infere 

do procedimento administrativo que tramitou perante a SEFAZ/MT (art. 664 

do CPC).

 Portanto, preenchidos os requisitos legais, HOMOLOGO, para que 

produza os jurídicos e legais efeitos, a partilha constante da petição fls. 

135/136 relativamente aos bens deixados por Rui Barbosa Silva, falecido 

em 05/janeiro/2011.

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

 Transitada em julgado a presente sentença, EXPEÇA-SE o competente 

formal de partilha.

 P.R.I.C.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89983 Nr: 1608-13.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIZ MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860, ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado TAUAN FIORIN 

GEBIN, OAB nº 24849/O, que se encontra com os presentes autos em 

carga, para no prazo de 03 (três) dias, devolver os autos na secretaria da 

Primeira Vara, sob pena de Busca e Apreensão, além de perder o direito à 

vista fora da secretaria e incorrer em multa, nos termos do art. 234, §2º do 

NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99208 Nr: 1818-30.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA, PÔR DO SOL 

URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B, LEANDRO CARLOS DAMIANI - OAB:OAB/MT 20.866, 

SUELI TEIXEIRA - OAB:25750/O

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte AUTORA e a parte 

REQUERIDA, de que foi designado o dia 02 de Março de 2020, às 

13h:30min, para a realização de audiência de conciliação, pelo CEJUSC, 

conforme despacho de fls. 110 dos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86727 Nr: 6192-60.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MOREIRA DA SILVA, LIBORIO ILARIO LAND, 

HILDA RODRIGUES DA SILVA LAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLIDIO EUCLEDES LAND - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Inventário dos bens deixados por Plídio Eucledes Land, 

falecido em 28/06/2011, sendo que o requerimento inicial veio instruído 

com os documentos de fls. 12/26.

Decisão inicial, fl. 27/27verso.

Termo de inventariante, fl. 28.

Primeiras declarações e plano de partilha, fl. 29/32.

A seguir, efetuou a juntada da certidão da matrícula do imóvel, fls. 34/36.

Juntada de certidão negativa de débito do imóvel, fls. 45/47.

A seguir, a parte autora juntou certidões negativas Federal, Estadual e 

Municipal, fl. 49 e ss.

Decisão judicial determinando fossem tomadas as primeiras declarações 

por termo, bem assim que se procedesse a citação das Fazendas 

Públicas e intimação do inventariante para recolhimento do ITCD, fl. 55.

Manifestação da Fazenda Pública Estadual, fls. 52/53.

Inventariante requer comprovante de isenção de recolhimento do ITCD, fls. 

64/65.

Manifestação da União, fl. 91.

Pela decisão de fls. 94/95 determinou-se fosse certificado se houve 

manifestação da Fazenda Pública Municipal, assim como determinou-se a 

intimação do inventariante para, no prazo de 10 (Dez) dias, juntar 

documento hábil a demonstrar a isenção de recolhimento do ITCD, visto 

que o documento de fl. 65 não se encontra sequer digitalmente assinado, 

bem como prestas as últimas declarações, ou ainda, ratificar os termos 

das primeiras declarações e o plano de partilha apresentado nos autos.

Em atendimento a determinação acima, a inventariante manifestou-se às 

fls. 101, petição esta instruída com os documentos de fls. 102 e ss.

É o breve relato. Decido.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes (herdeiros e 

meeira) são todas capazes, e estão regularmente representados. 

Deflui-se das certidões acostadas aos autos (Federal, Estadual e 

Municipal) a inexistência de dívidas, bem como que na hipótese não incide 

ITCMD, consoante se infere do procedimento administrativo que tramitou 

perante a SEFAZ/MT (art. 664 do CPC).

 Portanto, preenchidos os requisitos legais, HOMOLOGO, para que 

produza os jurídicos e legais efeitos, a partilha constante dos autos 

relativamente aos bens deixados por Plídio Eucledes Land, falecido em 

28/Junho/2011.

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

 Transitada em julgado a presente sentença, EXPEÇA-SE o competente 

formal de partilha.

 P.R.I.C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52855 Nr: 3245-04.2009.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR GUBERT, ROSANGELA ZILA (ZILIO) GUBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROFÉRTIL CENTRO OESTE PRODUTOS PARA 

AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, ROBERTA LEITE FERNANDES DE MELLO - 

OAB:7925-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44339 Nr: 1319-22.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO GALL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PEDRO SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE CARLA STECIUK - 

OAB:21.057/MT, ELIEL IVON DE SOUZA LACERDA - OAB:282560/SP, 

FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - OAB:10082/MT, FERNANDO 

MASCARELLO - OAB:11.726/MT, SUZANA CLOSS MARCON - 

OAB:13073/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR a advogada CLEUSA PEREIRA 

BRAGA, OAB nº. 7280-B, que se encontra com os presentes autos em 

carga, para no prazo de 03 (três) dias, devolver os autos na secretaria da 

Primeira Vara, sob pena de Busca e Apreensão, além de perder o direito à 

vista fora da secretaria e incorrer em multa, nos termos do art. 234, §2º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2265 Nr: 236-93.1993.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIORINDO LUIZ DAL BEM, DORVALINA ANDERLE DAL 

BEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPACEL S/A COM. PARANAENSE DE 

CEREAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 591 Nr: 176-47.1998.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AG PHOTO E VÍDEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIBUNA POPULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - OAB:11.533, 

JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - 

OAB:17201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELE PARREIRA REIS DE 

LIMA MIRANDA - OAB:16.886/MT, JANEIR PARREIRA REIS DE LIMA - 

OAB:92753/MG

 Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por AG PHOTO E VÍDEO 

em face de TRIBUNA POPULAR, ambos devidamente qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial.

 Entre ato e outro, a executada manifestou-se nos autos alegando a 

ocorrência da prescrição intercorrente do cumprimento de sentença ante 

a inércia da parte exequente (fls. 216-221).

Às fls. 251-verso foi proferida sentença extintiva reconhecendo a 

ocorrência da prescrição intercorrente.

Opostos embargos de declaração pela exequente às fls. 256-261, e após 

a manifestação da executada às fls. 263-265, estes foram rejeitados em 

decisão de fls. 266-270.

Interposto recurso de apelação pela exequente às fls. 271-326, e 

apresentadas as contrarrazões às fls. 329-331, o Tribunal de Justiça em 

acórdão de fls. 338-345 deu provimento ao recurso.

Irresignada, a executada interpôs Recurso Especial noticiado às fls. 

367-385, tendo sido ofertadas as contrarrazões às fls. 442-455, tendo 

sido negado seguimento ao recurso pelo Tribunal em decisão de fls. 

464-465.

A executada interpôs Agravo em Recurso Especial às fls. 468-473, tendo 

a exequente apresentado contraminuta às fls. 477-482.

Decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que conheceu do 

Agravo para dar provimento ao Recurso Especial, determinando a 

remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição a fim de oportunizar o 

contraditório previamente a extinção do feito (fls. 401-495).

Manifestação da executada às fls. 500-501.

Manifestação da exequente às fls. 502-511 quanto a alegada prescrição 

intercorrente. Juntou documentos às fls. 512-546.

Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Compulsando o caderno processual, a despeito dos 

argumentos expostos pela parte exequente verifica-se que no caso em 

tela operou-se a prescrição intercorrente, visto que os autos 

permaneceram paralisados por mais de 05 (cinco) anos, sem que 

houvesse provocação da parte exequente a fim de possibilitar o seu 

regular processamento.

 Logo, resta evidente que a parte exequente contribuiu para a incidência 

da denominada prescrição intercorrente, haja vista que deixou de praticar 

atos de sua responsabilidade, proporcionando a paralisação do processo 

por tempo superior ao previsto para a prescrição do cumprimento de 

sentença que é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §º5, I, do 

Código Civil.

Convém ressaltar ainda que o termo inicial da prescrição se deu quando 

da inércia da exequente ocorrida em 04/08/2008 com a prolação da 

sentença de embargos, como bem observado pelo magistrado que 

antecedera na análise dos autos em decisão de fl. 251, de modo que o 

decurso do prazo para manifestação ocorreu em 05/08/2013.

Além disso, revela-se descabida a aplicação do prazo de 1 (um) anos 

após a inércia do exequente para início da contagem da prescrição, eis 

que o presente caso não se enquadra na hipótese prevista no art. 921 do 

CPC relativa a execução suspensa.

 A fim de ilustrar a hipótese, segue colacionado o julgado abaixo:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 

1015232-91.2019.8.11.0000 EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXEQUENTE 

QUE NÃO DILIGENCIOU A FIM DE DAR CUMPRIMENTO À CARTA 

PRECATÓRIA, EXPEDIDA PARA CITAÇÃO/EXECUÇÃO – CITAÇÃO QUE 

INOCORREU APÓS MAIS DE UMA DÉCADA E MEIA DO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, 

no sentido de que permanecendo o exequente inerte, por tempo superior 

ao prazo de prescrição da própria pretensão, deve ser reconhecida a 

prescrição intercorrente. (TJ MT -N.U 1015232-91.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES 

ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, 

Publicado no DJE 19/12/2019)

 Ademais, cumpre-se ressaltar a desnecessidade da intimação pessoal do 

exequente, conforme entendimento autorizado do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - HIPÓTESE 

DIVERSA DO INSTITUTO DO ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO 

CPC) - SENTENÇA MANTIDA, AINDA QUE POR OUTRO FUNDAMENTO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Diferentemente da hipótese de extinção do feito 

por abandono da causa, o reconhecimento da prescrição intercorrente 

não exige a prévia intimação pessoal do exequente. (Ap 66363/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017)

 Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida imperativa.

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com espeque no art. 924, inciso V, do Código 

de Processo Civil.

 Condeno a exequente no pagamento das custas, se houver, bem como 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos 

termos do art. 85, do CPC.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a presente sentença, o que deverá ser 

previamente CERTIFICADO nos autos, ARQUIVEM-SE IMEDIATAMENTE os 

autos, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151751 Nr: 4916-18.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS SILVA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA BRANCHER VIAN, RAFAEL MARCOS 

VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.74, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas 

judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. A parte pagante deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 
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certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168325 Nr: 2368-83.2017.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR DE ROCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYAO 

FRANCO - OAB:239.437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:96.057-0-SP, RODRIGO NAZARIO GERONIMO PINTO - 

OAB:OAB/SP 305482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:SP142.452

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,09 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.230/231, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 143,69 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137389 Nr: 9312-72.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLADEMIR ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos mesmos do 

TJMT, para requererem o que de direito no prazo de 15 dias, findo o qual o 

feito será encaminhado ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129616 Nr: 5140-87.2015.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU PFEIFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.104E, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN CESAR BASSO 

HELLMANN - OAB:26865/A, SÉRGIO HEMING - OAB:OAB/MT2869, 

SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado THOMAS GERSON 

RIBEIRO LEAL, OAB nº. 24.888/O que se encontra com os presentes 

autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, devolver os autos na 

secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e Apreensão, além de 

perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer em multa, nos termos 

do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107161 Nr: 10167-22.2013.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, LGSDV, LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGADV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.127, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas 

judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. A parte pagante deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 17820 Nr: 1967-75.2003.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR PAULO MAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIRA MARIA VEDANA DUTRA, CÉLIO 

LOPES DE OLIVEIRA, JOSÉ BAUER, JOSÉ ADALBERTO DE CAMPOS 

PALOMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B, CLAUDEMIR NARDIN - OAB:MT-4479-E, OSVALDO 

PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de declaratória proposta por ADEMIR PAULO MAIER em 

desfavor de SENIRA MARIA VEDANA DUTRA, CÉLIO LOPES DE OLIVEIRA, 

JOSÉ BAUER e JOSÉ ADALBERTO DE CAMPOS PALOMÃO, todos 

devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na inicial, a qual veio acompanhada dos documentos de fls. 09-52.

 Despacho inicial determinou a citação dos demandados à fl. 54.

 Os requeridos foram citados às fls. 55 (José Adalberto), fls. 56 (José 

Bauer), fls. 58 (Senira Maria), sendo que o requerido Célio foi citado por 

edital às fls. 148-153.

 Em seguida, o requerido José Bauer contestou a demanda às fls. 61-72, 

alegando, em sede de preliminar, ser parte ilegítima para figurar no polo 

passivo da demanda, eis que não teria prestado serviços de contador 

quando da quarta alteração do contrato social objeto dos autos, 

defendendo ainda que teve seu nome indevidamente utilizado, inclusive 

com a falsificação de sua assinatura. No mérito, pugna pela improcedência 

da demanda rechaçando as teses da exordial.

 José Adalberto de Campos Palomão contestou a demanda às fls. 77-82, 

alegando em síntese se tratar de pessoa idônea, reconhecendo que 

assinou como testemunha a quarta alteração do contrato social. Na 

oportunidade juntou documentos às fls. 83-113.

Senira Maria Vedana Dutra, por sua vez, contestou o pleito às fls. 

115-118, afirmando, em apertada síntese, que desconhece o teor da 

quarta alteração contratual, bem como das demais, narrando que sempre 

desempenhou as funções do lar, assinando diversos documentos 

apresentados pelo falecido esposo.

 O demandado Célio Lopes de Oliveira, citado por edital, foi considerado 

revel, razão pela qual apresentou contestação por negativa geral através 

de curador nomeado nos autos, fls. 184-185.

O feito foi saneado em decisão de fls. 204-205, oportunidade em que foi 
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deferida a produção de prova pericial.

Proposta de honorários do perito apresentada às fls. 211-212, sendo que 

apenas o requerido Jose Bauer comprovou o recolhimento de 50% do 

valor (fl. 219-221).

Assim, ante a inércia dos demais litigantes, foi julgada prejudicada a 

perícia outrora deferida, designando-se data para realização de audiência 

de instrução e julgamento, a qual também restou prejudicada (fl. 230).

Em decisão de fls. 251 foram indeferidos os pedidos de produção de 

prova pericial e oral, sendo que o requerido José Bauer manifestou-se às 

fls. 252-253 pelo julgamento do feito.

Às fls. 255-256 foi proferida sentença pelo juízo de primeiro grau, o qual 

julgou procedente a demanda proposta.

Embargos declaratórios opostos pelo requerido José Bauer às fls. 

258-267, tendo sido rejeitado em decisão de fls. 268-269.

Noticiado aos autos a interposição de Recurso de Apelação pelo requerido 

José Bauer às fls. 271-283, não tendo sido apresentadas as 

contrarrazões, consoante certidão de fl. 288.

Decisão monocrática que cassou a sentença de piso, bem como 

determinou o retorno dos autos à origem para realização de perícia 

grafotécnica, fls. 294-300.

Retornados os autos, determinou-se a intimação do Expert outrora 

nomeado para informar novo valor dos honorários (fls. 307).

 O perito colacionou nova proposta dos honorários às fls. 313-317, sendo 

que o autor manifestou nos autos às fls. 319-320, enquanto o requerido 

José Bauer manifestou-se às fls. 321-323.

Ante a manifestação das partes, foi determinada a nova intimação do 

Expert a fim de reduzir o valor apresentado inicialmente, fl. 324, o qual 

manteve a proposta inicial (fl. 327).

Diante do elevado valor, foi nomeado em substituição outro Perito a fim de 

realizar perícia grafotécnica (fls. 328-329), o qual apresentou proposta de 

honorários às fls. 331-332.

Logo após, o requerido José Bauer manifestou-se nos autos, requerendo 

a concessão dos benefícios da assistência judiciária, fls. 334-335.

 Em decisão de fl. 336 foi indeferido o pedido formulado pelo réu, 

determinando as partes o recolhimento dos honorários periciais para o 

prosseguimento do feito.

 À fl. 337 foi certificado o decurso do prazo sem interposição de recurso 

em face da decisão retro, bem como a ausência de recolhimento dos 

honorários periciais pelas partes.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Inicialmente, cumpre anotar que embora oportunizada por diversas vezes 

a produção de prova pericial às partes, sobretudo ao requerido José 

Bauer, todos, inclusive o réu, quedaram inertes nos autos, consoante 

certidão de fl. 337.

Além disso, ressalta-se que o feito tramita desde o ano de 2003, o que 

evidencia os entraves e empecilhos empregados pelas próprias partes, de 

modo que se mostra premente o julgamento de mérito.

 Situando a questão, trata-se de ação declaratória cujo cerne é o exame 

da validade da quarta alteração do contrato social (fls. 30-33) 

supostamente firmado pelas partes.

 Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que o documento indicado 

em exordial, de fato, não se mostra legítimo, sendo esta conclusão a que 

se chega após a análise das manifestações das partes, senão vejamos.

 O autor afirma veementemente que não assinou referido documento, 

sendo esta a mesma afirmação defendida pelo demandado José Bauer, o 

qual alega ainda que utilizaram falsificação grosseira de sua assinatura na 

confecção da aludida alteração contratual.

Além disso, a requerida Senira Maria Vedana Dutra alegou desconhecer 

qualquer alteração no contrato social da empresa, especialmente por ter 

assinado sem ler diversos documentos a pedido do falecido marido. Por 

sua vez, o requerido Célio é revel, tendo apresentado contestação por 

negativa geral.

Por fim, a despeito da alegação do requerido José Adalberto de que tenha 

assinado como testemunha a quarta alteração do contrato social da 

empresa, convém ressaltar que o mesmo apenas confirmou a assinatura 

do referido documento, contudo, não declara que presenciou a alteração 

contratual.

Sendo assim, ressai dos autos que as únicas provas produzidas apontam 

para a falsidade do documento em questão, de modo que não resta 

alternativa senão reconhece-la por sentença.

 Ante o exposto e de tudo mais que dos autos consta, ACOLHO o pedido 

formulado na inicial para reconhecer a falsidade da quarta alteração 

contratual de fls. 30-33, e, por conseguinte, DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica nela retratada.

 Assim, DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 CONDENO os requeridos ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que ARBITRO em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

nos termos do art. 85, §8º do CPC.

 TRANSITADA EM JULGADO, certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo.

 P.R.I.C.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1007002-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO MACHADO TERRA OAB - RJ80468 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1007002-37.2019.8.11.0040. Vistos etc. CIENTE, nesta data, da 

v. decisão proferida no AI 1000425-32.2020.8.11.0000 (id. 28220958). No 

mais, diante da manifestação das partes (ids. 28661276 e 28679504), 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 13 de Abril de 2020, às 

08h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1000470-13.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROVENSA AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA GUIMARAES ALVES OAB - MT25706/O (ADVOGADO(A))

AYSLAN CLAYTON MORAES OAB - MT8377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM DE MATOS BORGES (REQUERIDO)

DYOGO COSTA MARQUES (REQUERIDO)

NILSON JACOB FERREIRA (REQUERIDO)

DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH (REQUERIDO)

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000470-13.2020.8.11.0040. Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora não instruiu corretamente a inicial, eis que não 

encartou aos autos documento comprobatório de que os interpelados o 

representaram no período mencionado na exordial (09/10/2017 a 

22/08/2019). Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma acima exposta, sob pena de 

seu indeferimento, em consonância com o disposto no art. 321, parágrafo 

único, do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000276-13.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESPOLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BAGGIO (EMBARGADO)

Outros Interessados:

ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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Autos n. 1000276-13.2020.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que o embargante formulou pedido de concessão da AJG, 

entretanto, após consulta via Infojud entendo que o mesmo não fazem jus, 

uma vez que é proprietário de diversos bens imóveis e móveis, possuindo 

ainda aplicações em instituição bancárias, situação que não se 

compatibiliza com as regras do benefício pleiteado. No tocante ao pleito de 

recolhimento das custas ao final, igualmente entendo que deve ser 

indeferido, pois apesar da revogação do item da CNGC que excluía 

qualquer possibilidade de pagamento das custas ao final do processo, 

certo é que tal prática deve ser encarada como exceção quando 

robustamente comprovado nos autos incapacidade econômica 

momentânea da parte para arcar com tal ônus, o que não restou 

demonstrado nos autos. Não se olvida a possibilidade de pagamento das 

custas ao final do processo, eis que não se trata de exoneração, mas tão 

somente de retardamento do recolhimento, contudo, deve ser 

demonstrada pela parte a necessidade provisória, o que não ocorreu no 

caso em tela. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de AJG, bem como 

o recolhimento de custas ao final, devendo o embargante ser intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o comprovante de 

recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

inicial. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000349-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR SCHNEIDER (EXECUTADO)

NOLAR JOAO PINTO (EXECUTADO)

PAULO MARCOS SCHNEIDER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000349-24.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: VALMIR 

SCHNEIDER, NOLAR JOAO PINTO, PAULO MARCOS SCHNEIDER Vistos 

etc. Presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo firmado 

entre a exequente Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento 

Sorriso – Sicredi Celeiro do MT e o terceiro interessado Cristiano Jose 

Gheno (id. 28250277), que passa a fazer parte integrante da presente, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. PROCEDA-SE a baixa da 

penhora, conforme requerimento constante no item nº 5 do termo de 

acordo. No mais, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos planilha de débito atualizado, bem como requerer o 

que entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000506-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA DE SOUZA COUTINHO (EXECUTADO)

ZULTIR JOSE VANZETTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça nos termos da certidão 

juntada aos autos;

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006628-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SIDNEI ALVES DA SILVA (REU)

ADAHIR VARGAS DA SILVA (REU)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça nos termos da certidão 

juntada aos autos;

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003119-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ABMAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINETE VALES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003119-87.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

ABMAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA REU: ROSINETE VALES DA SILVA 

Vistos etc., Dê-se VISTA ao Ministério Público para se manifestar. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46741 Nr: 3668-95.2008.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRNEY MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON FRANCISCO ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Código Apolo nº: 46741

Vistos etc.,

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas estilares.

Às providências.

Sorriso/MT, ____ de ____________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 89407 Nr: 995-90.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNH INDUSTRIAL LATIN AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ARRUDA ANDRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25276, MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - 

OAB:144880, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53612
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 89407

Vistos etc.,

INDEFIRO, por hora, o pedido de fl. 195, uma vez que a carta precatória 

expedida (fl.190) não foi cumprida em razão da inércia da parte autora em 

efetuar o pagamento das custas/diligências (fl.193).

Diante do exposto, DETERMINO:

1. INTIME-SE a parte autora para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, caso 

queira, efetue os pagamentos necessários para cumprimento da missiva, 

com o objetivo de citar a parte requerida.

 2. Apresentada a manifestação/pagamento, EXPEÇA-SE carta precatória 

de citação no endereço informado à fl.94.

3. Caso a diligência seja infrutífera, CUMPRA-SE o 4º (quarto) parágrafo e 

seguintes da decisão de fl.178.

4. Transcorrido o prazo do item 1 in albis, INTIME-SE PESSOALMENTE a 

parte autora para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, dar o efetivo 

andamento ao feito, uma vez que a ação foi proposta em 18.05.2005 e já 

se inclui na lista do CNJ de META 2 necessitante do imediato deslinde, sob 

pena de extinção do feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, ____ de ______________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 123549 Nr: 1563-04.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVO SCHANNE, IVANA MARIA STANGA SCHANNE, 

IVETE FÁTIMA BOTTINI MAGGIONI, RENATO MAGGIONI, NELSON KNOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO DEMARI WEBBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:9811-B

 Vistos etc.,

Em que pese a parte exequente pugnar pelo cumprimento de sentença, o 

seu pleito deverá ser realizado por meio do PROCESSO JUDICIAL 

ELETRÔNICO - PJe, conforme prevê o artigo 13, II, da Resolução TJ-MT/TP 

n. 03 de 12 de abril de 2018.

Além disso, foi expedida ORDEM DE SERVIÇO N.º 01/2019-DF pela 

Diretoria do Foro da Comarca de Sorriso/MT, que, com fundamento na 

celeridade, eficiência, desburocratização, racionalização dos serviços 

judiciários, otimização dos serviços da Central de Arquivamento e 

Arrecadação, resolveu o seguinte:

“Art. 1º - Tratando-se de processos de conhecimento, com trânsito em 

julgado e encaminhados à Central de Arquivamento e Arrecadação (CAA) 

após o prazo estabelecido do art. 611, da CNGC, para o ajuizamento de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o que deverá ser feito via sistema PJe, 

caberá ao postulante instruir o pedido com cópia da 

sentença/acórdão(ões) e certidão de trânsito em julgado, 

procuração(ões), na forma do art. 524, do CPC, e eventuais outros 

documentos relevantes ao cumprimento de sentença, mantendo-se o 

processo original físico na Central de Arquivamento e Arrecadação, para 

os trâmites correlacionados à cobrança de custas pendentes, intimações 

e arquivamento;

Art. 2º - A distribuição junto ao PJe não deve desconsiderar, salvo 

decisão judicial expressa, a COMPETÊNCIA FUNCIONAL estabelecida no 

art. 516, inc. II, do CPC;

Art. 3º - A distribuição junto ao PJe, por si só, NÃO GERARÁ NOVAS 

CUSTAS PROCESSUAIS;

Art. 4º - A qualquer momento poderá ser requisitado o desarquivamento 

dos autos físicos, para extração de cópias/conferência, por qualquer 

interessado.

Art. 5º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação 

no DJE, revogando-se as disposições em contrário.”

Sendo assim, ARQUIVE-SE com as cautelas necessárias.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso-MT, ___ de janeiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 196809 Nr: 7874-06.2018.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY BIESEK PIOVESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDETE GARCIA FERNANDES, LUIZ 

CARLOS LAMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO FERNANDO 

VARASCHIN - OAB:70.610/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 196809

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo 

ROSELY BIESEK PIOVESAN em desfavor BERNARDETE GARCIA 

FERNANDES E LUIZ CARLOS LAMEIRA todos qualificados nos autos.

Ressai dos autos que dentre um ato e outro, as parte firmaram acordo 

com o objetivo de porem fim às lides e pugnam pela homologação e 

extinção das ações (fls.333/337 – Autos apenso nº 1794).

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Verifico que as partes pugnam pela homologação judicial do acordo 

entabulado, bem pela extinção destes autos, conforme autos em apenso 

sob o cód. 1794 (fls. 333/337).

Mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente 

a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são 

submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo.

Por todo exposto, e tendo em vista que as partes transigiram com vistas à 

solução das demandas existentes entre elas, HOMOLOGO, por sentença, 

nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, o acordo entabulado.

Custas e honorários se houver, na forma transigida pelas partes no 

acordo.

Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, ____ de janeiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 2112 Nr: 394-80.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUTELA LUBRIFICANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUINALDO J. AQUINO GOMES - 

OAB:OAB/MG 63523, WALDEK MENEGHIM SILVA - OAB:OAB/SP 78530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Código: 2112

Vistos etc.,

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MÁRIO EUGÊNIO 

GIOTTO e Outro, em face da r. sentença proferida à fl. 91, alegando que 

houve omissão do juízo que deixou de fixar os honorários advocatícios 

sucumbenciais.

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme 

certidão de fl.100.

Pois bem.

 No que tange a aludida contradição, entendo que assiste razão à parte 

embargante, uma vez que em respeito a princípio da causalidade, é dever 

do exequente arcar com os ônus da sucumbência, efetuando o 

pagamento em favor do patrono do executado por ter sido contratado para 

postular o reconhecimento da prescrição intercorrente (fls. 66/71).

Neste sentido:
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EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE-PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

DECRETADA-SUCUMBENCIA-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-PRINCIPIO 

DA CAUSALIDADE. 1. Em face do principio da causalidade, é dever do 

exequente arcar com o ônus da sucumbência, efetuando o pagamento, em 

favor do patrono do executado, de honorários advocatícios, por ter sido 

contratado para postular o reconhecimento da prescrição intercorrente. 

(...) (TJ-SP-APL: 0001811-49.1995.8.26.0073, Relator: Itamar Gaino, Data 

de Julgamento: 12/11/2018, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 22/11/2018).

Diante de todo exposto, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS, para retificar o dispositivo da r. sentença, para que 

onde se lia: " (...) Deixo de condenar em honorários ante a ausência de 

contraditório, mantendo os demais termos da sentença, deve se ler:

"Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do 

CPC".

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, ____ de janeiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 2587 Nr: 431-10.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SAFADI JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO REZENDE FERNANDES 

- OAB:3610, YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - OAB:203658

 Vistos etc.,

Em que pese a parte exequente pugnar pelo cumprimento de sentença, o 

seu pleito deverá ser realizado por meio do PROCESSO JUDICIAL 

ELETRÔNICO - PJe, conforme prevê o artigo 13, II, da Resolução TJ-MT/TP 

n. 03 de 12 de abril de 2018.

Além disso, foi expedida ORDEM DE SERVIÇO N.º 01/2019-DF pela 

Diretoria do Foro da Comarca de Sorriso/MT, que, com fundamento na 

celeridade, eficiência, desburocratização, racionalização dos serviços 

judiciários, otimização dos serviços da Central de Arquivamento e 

Arrecadação, resolveu o seguinte:

“Art. 1º - Tratando-se de processos de conhecimento, com trânsito em 

julgado e encaminhados à Central de Arquivamento e Arrecadação (CAA) 

após o prazo estabelecido do art. 611, da CNGC, para o ajuizamento de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o que deverá ser feito via sistema PJe, 

caberá ao postulante instruir o pedido com cópia da 

sentença/acórdão(ões) e certidão de trânsito em julgado, 

procuração(ões), na forma do art. 524, do CPC, e eventuais outros 

documentos relevantes ao cumprimento de sentença, mantendo-se o 

processo original físico na Central de Arquivamento e Arrecadação, para 

os trâmites correlacionados à cobrança de custas pendentes, intimações 

e arquivamento;

Art. 2º - A distribuição junto ao PJe não deve desconsiderar, salvo 

decisão judicial expressa, a COMPETÊNCIA FUNCIONAL estabelecida no 

art. 516, inc. II, do CPC;

Art. 3º - A distribuição junto ao PJe, por si só, NÃO GERARÁ NOVAS 

CUSTAS PROCESSUAIS;

Art. 4º - A qualquer momento poderá ser requisitado o desarquivamento 

dos autos físicos, para extração de cópias/conferência, por qualquer 

interessado.

Art. 5º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação 

no DJE, revogando-se as disposições em contrário.”

Sendo assim, ARQUIVE-SE com as cautelas necessárias.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso-MT, ___ de janeiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 2917 Nr: 52-35.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON FRANCISCO XAVIER, ARNALDO 

ZAMPIERI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 2917

Vistos etc.,

DEFIRO o pedido de fl. 101, razão pela qual DETERMINO:

1. SUSPENSÃO da execução pelo PRAZO DE 01 (UM) ANO, durante a qual 

se suspenderá a prescrição (art.921, inciso III, §1° do CPC).

 2. Alerto que, após o transcurso do prazo de suspensão do feito, sem 

localização da parte executada ou não encontrado bens, conforme o 

caso, iniciará a contagem da prescrição intercorrente, conforme prevê o 

artigo 921,§4º, do CPC, devendo os autos serem remetidos ao arquivo, 

independente de nova intimação da parte exequente (Enunciado 195, 

FPPC), iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no 

§ 4º, do artigo 921, CPC.

 3. Transcorrido o prazo de suspensão/arquivamento in albis, INTIME-SE a 

parte exequente para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se manifestar 

acerca da ocorrência da prescrição intercorrente (Resp. 1.589.753-PR).

4. Após, conclusos, conforme §5° do referido dispositivo legal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, ___ de janeiro de 2020.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 21751 Nr: 1935-36.2004.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS DENARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CRISTINA DE 

AZEVEDO - OAB:81918/SP

 Código: 21751Vistos etc.,. DECIDO.Em que pese a parte exequente 

pugnar pelo prosseguimento da presente execução, o cumprimento de 

sentença (artigo 515, II, CPC) deverá ser realizado por meio de PROCESSO 

JUDICIAL ELETRÔNICO - PJe, conforme prevê o artigo 13, II, da Resolução 

TJ-MT/TP n. 03 de 12 de abril de 2018.Além disso, foi expedida ORDEM DE 

SERVIÇO N.º 01/2019-DF pela Diretoria do Foro da Comarca de 

Sorriso/MT, que, com fundamento na celeridade, eficiência, 

desburocratização, racionalização dos serviços judiciários, otimização 

dos serviços da Central de Arquivamento e Arrecadação, resolveu o 

seguinte:“Art. 1º - Tratando-se de processos de conhecimento, com 

trânsito em julgado e encaminhados à Central de Arquivamento e 

Arrecadação (CAA) após o prazo estabelecido do art. 611, da CNGC, 

para o ajuizamento de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o que deverá ser 

feito via sistema PJe, caberá ao postulante instruir o pedido com cópia da 

sentença/acórdão(ões) e certidão de trânsito em julgado, 

procuração(ões), na forma do art. 524, do CPC, e eventuais outros 

documentos relevantes ao cumprimento de sentença, mantendo-se o 

processo original físico na Central de Arquivamento e Arrecadação, para 

os trâmites correlacionados à cobrança de custas pendentes, intimações 

e arquivamento;Art. 2º - A distribuição junto ao PJe não deve 

desconsiderar, salvo decisão judicial expressa, a COMPETÊNCIA 

FUNCIONAL estabelecida no art. 516, inc. II, do CPC;Art. 3º - A distribuição 

junto ao PJe, por si só, NÃO GERARÁ NOVAS CUSTAS 

PROCESSUAIS;Art. 4º - A qualquer momento poderá ser requisitado o 

desarquivamento dos autos físicos, para extração de cópias/conferência, 

por qualquer interessado.Art. 5º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor 

na data de sua publicação no DJE, revogando-se as disposições em 

contrário.”Sendo assim, ARQUIVE-SE com as cautelas 

necessárias.INTIME-SE.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Sorriso-MT, ___ 

de janeiro de 2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57279 Nr: 1105-60.2010.811.0040
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELTON LUIZ SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5.489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de que seja expedido mandado de citação no endereço 

de fls.94.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 57279 Nr: 1105-60.2010.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELTON LUIZ SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5.489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 57279

Vistos etc.,

DEFIRO o pedido de fls.88/89, razão pela qual, DETERMINO:

1. Proceda a consulta ao sistema INFOJUD, RENAJUD requisitando o atual 

endereço do executado.

 2. Aportando aos autos endereço diverso, CITE-SE o executado dos 

termos da decisão de fls.32/33.

 3. Sendo infrutífero, INTIME-SE a parte exequente para dar andamento ao 

feito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 4. Decorrido o prazo in albis, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte 

exequente para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, dar o efetivo andamento 

ao feito, sob pena de extinção da ação.

 5. REQUISITE-SE informações acerca do cumprimento da carta precatória 

expedida à fl.86.

 6. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 7. ÁS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, ___ de ___________ de 2020.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 60611 Nr: 3908-16.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA LUZ DE MELLO VARELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 60611

 Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL, proposta por GRAMKOW e GRAMKOW LTDA, em 

desfavor de MARIA DA LUZ DE MELLO VARELA.

O feito tramitou regularmente conforme preceitos da legislação de 

regência, entrementes, derradeiramente, as partes pugnam pela 

homologação da autocomposição juntada à fl.115.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Verifico que as partes pugnam pela homologação judicial do acordo 

entabulado.

Mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente 

a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são 

submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo.

Por todo exposto, e tendo em vista que as partes transigiram com vistas à 

solução das demandas existentes entre elas, HOMOLOGO, por sentença 

o acordo entabulado, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Ressalto que em caso de inadimplemento do acordo, a parte credora 

poderá ingressar com o cumprimento de sentença (art. 515, III, CPC).

Em não dispondo o acordo sobre as custas e honorários, estes serão na 

forma do art. 90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida às 

partes, oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do 

art. 98, § 3º do CPC.

Nesta oportunidade, PROCEDO com o levantamento da penhora realizada 

no bem móvel à fl.108, via RENAJUD.

 Dou como transitada em julgado nesta data esta a presente sentença 

diante da ausência de interesse recursal, bem como com fundamento nos 

art. 914 e 915 da CNGC, desnecessária a intimação das partes, 

ARQUIVE-SE com as cautelas necessárias.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, 28 de janeiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 131212 Nr: 5999-06.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOFTWILL SISTEMAS LTDA ME, WILLIAN 

SENA MORAES, HUMBERTO SILVEIRA NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o feito trazendo memória 

atualizada do débito, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso/MT, ____de __________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 146990 Nr: 2503-32.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON DA COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 146990

Vistos etc.,

DEFIRO o pedido de fl.72, razão pela qual, DETERMINO:

1. Proceda a consulta ao sistema INFOJUD, RENAJUD requisitando o atual 

endereço do executado.

 2. Aportando aos autos endereço diverso, CITE-SE o executado dos 

termos da decisão de fls.50/51.

 3. Sendo infrutífero, INTIME-SE a parte exequente para dar andamento ao 

feito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 4. Decorrido o prazo in albis, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte 

exequente para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, dar o efetivo andamento 

ao feito, sob pena de extinção da ação.

 5. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 6. ÁS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, ___ de ___________ de 2020.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 219685 Nr: 9795-63.2019.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: MARIOZAN DA SILVA VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEMARI MADEIRAS LTDA, MARIA DA LUZ 

DE MELLO VARELA

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

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 219685

Vistos etc.,

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO oposto por MARIOZAN DA SILVA 

VARGAS em desfavor de MARIA DA LUZ DE MELLO VARELA todos 

qualificados nos autos.

Considerando que nos autos principais (cód.60611) o acordo extrajudicial 

firmado entre as partes foi homologado por sentença, nesta data, bem 

como determinou o levantamento da penhora realizada (fl. 108), verifico 

que houve perda superveniente do objeto destes autos.

Por todo exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

DEFIRO assistência judiciária gratuita.

Em respeito ao princípio da causalidade, condenao a parte requerida em 

custas/taxas judiciais, suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, § 3º 

do CPC.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, 28 de janeiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 218449 Nr: 8948-61.2019.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas - Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7579-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 218449.

Vistos etc.,

 Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida proposta por Maria 

do Carmo Pereira dos Santos Lima, pleiteando a restituição de um aparelho 

celular, uma pulseira, um pingente e uma corrente banhada a ouro, objetos 

apreendidos nos autos de Cód. 214070.

 Os autos vieram conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Em detida análise, assevero que, em que pese o pleito da parte autora, os 

objetos que se pretende restituir não estão devidamente descritos no 

pedido exordial, impossibilitando sua identificação.

 Cumpre ressaltar que não consta no pedido o modelo do celular que se 

requer, e em análise aos autos que deram ensejo a apreensão, nota-se 

que foram apreendidos ao menos 05 (cinco) aparelhos de celular.

 Ademais, as joias requeridas pela parte autora são descritas como 

banhadas a ouro, o que destoa com as apreendidas na ação principal, que 

são prateadas (fls. 18/19 – código 214070).

 Desta feita, INTIME-SE o autor para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

emendar a inicial trazendo as informações necessárias para seu 

julgamento, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

 Com o aporte da emenda, dê-se VISTA ao Ministério Público para se 

manifestar.

 Após, CONCLUSOS.

 Sem prejuízo das determinar encimadas, considerando que a ação 

principal será extinta diante da maioridade dos menores infratores, 

TRANSLADEM-SE as cópias necessárias a este feito (auto de exibição e 

apreensão dos objetos).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, _____ de janeiro de 2020

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 212751 Nr: 5368-23.2019.811.0040

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, HRDM, LRFDM, FJSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNDMGCDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277-B/MT, 

JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/ 4284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - 

OAB:4.617

 Código nº 212751

Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes firmaram acordo, conforme termo de 

sessão de mediação e conciliação junto ao CEJUSC (fls. 126/127).

 Instado o Ministério Público se manifestou pela homologação do acordo 

(fls. 131/132).

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Ante a manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, 

estando resguardados os direitos indisponíveis da(s) criança(s) e/ou 

adolescente(s), HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes no termo de sessão de 

mediação judicial, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante da presente sentença homologatória.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código 

de Processo Civil.

Custas e honorários se houver, na forma transigida pelas partes no 

acordo.

Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, ____ de _________________ de 20____.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126845 Nr: 3502-19.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE PIRES DO AMARAL MEI, SIMONE 

PIRES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9708-A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIMONE PIRES DO AMARAL MEI, CNPJ: 

17751607000106 e atualmente em local incerto e não sabido SIMONE 

PIRES DO AMARAL, Cpf: 04566967174, Filiação: Maria Luiza Pires e 

Ataide Candido Amaral, natural de Lucas do Rio Verde-MT, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

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

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em 

face de SIMONE PIRES DO AMARAL MEI, pesso ajurídica de direito privado 

inscrita sob o CNPJ 17751607/0001-06, estabelecida na Rua das 

Jabuticabas, 89 - bairro frutas de Ipirranga do Norte, e SIMONE PIRES DO 
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AMARAL, pesso física, brasileira, solteira, vendedora, CPF 

045.669.671-74, residente no mesmo endereço acima; em favor de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO- SICREDI OURO VERDE - MT - CNPJ 

26.529.420/0001-53, por força da cédula de Crédito Bancário - abertura 

de Limite de Crédito rotativo de n.º B31330401-5, FIRMADA EM 

12/04/2013, a Cooperativa autora creditou em seu favor a importancia de 

dez mil reais para pagamento em 01 parcela com vencimento em 

07/04/2014.Ocorre que as executadas não cumpriram o pactuado, e a 

parcela vencida ocasionou um saldo devedor de atualmente dezenove mil, 

quatrocentos e vinte e quatro reais, e quarenta e seis centavos, e 

portanto impulsionou o ajuizamento desta ação com fulcro no art.585 do 

CPC, e art.28 da lei 10.931/04.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 19.424,46 - Valor 

Atualizado: R$ 19.424,46 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo nº 126845Vistos etc.,1.DEFIRO o pedido 

contido na manifestação de fl. 95, visto que esgotadas as possibilidades 

de localização pessoal da parte requerida, com isso, CITE-SE por edital, na 

forma da lei processual vigente (artigos 256/257, CPC), consignando as 

advertências legais (artigos 335/336 e 344, CPC).2.Na hipótese de citação 

ficta, decorrido o prazo para resposta e não havendo manifestação, 

certifique-se a ocorrência nos autos. Nesse caso, NOMEIO a DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL como curadora especial, na forma do artigo 72, 

inciso II, do CPC, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal para 

apresentação de resposta.3.Após, renove-se vista à parte autora para 

m a n i f e s t a ç ã o . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À S 

PROVIDÊNCIAS.Sorriso/MT, 28 de janeiro de 2020.DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Olga Talita Furlan 

Mazzei, digitei.

Sorriso, 30 de janeiro de 2020

Joziane dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87405 Nr: 6908-87.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI BORGES DOS SANTOS, AGLAUCIO 

VIANA DE SOUZA, ELIANE PEREIRA BORGES DOS SANTOS, DERLI 

BORGES DOS SANTOS VIANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5200/MS, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:16.595/MS, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:12002, 

C R I S T I A N A  V A S C O N S E L O S  B O R G E S  M A R T I N S  - 

OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B, 

FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13953, LARISSA MARQUES BRANDÃO 

- OAB:19574, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, RODOLFO 

FREGADOLI GONÇALVES - OAB:16338, SUENE CINTYA DA CRUZ - 

OAB:28.002/GO, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:22930 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça nos termos da certidão 

juntada aos autos;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 127099 Nr: 3697-04.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO PAULO CHINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - OAB:17601/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

SÁFADI - OAB:14834-MT, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - 

OAB:19724/O

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº: 127099 Data: 30-01-2020 Início: 15h10min

Local: Sala de audiência

 Comarca de Sorriso/MT Término: 15h10min

Ato Processual Audiência de Instrução e Julgamento

 Juíza: Daiene Vaz Carvalho Goulart

Requerente MARCOS PAULO CHINEZ

Requerido BANCO DAYCOVAL S/A

OCORRÊNCIAS:

 Aberta a audiência presidida pela MM. Juíza de Direito Dr.ª Daiene Vaz 

Carvalho Goulart, constatou-se a presença da parte autora MARCOS 

PAULO CHINEZ, acompanhado de seu(ua, s) advogado(a) Rafael Lopes 

de Oliveira Casati, OAB/MT 19.724/O, ausente a parte requerida BANCO 

DAYCOVAL S/A.

DELIBERAÇÃO:

Após deliberação das Partes, a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

 “Vistos etc.,

Compulsando os autos, verifico que o advogado nomeado para receber 

intimações (fls. 150), não foi intimado via DJE da presente oralidade, 

motivo pelo qual faz-se necessária a redesignação desta audiência para o 

dia 02/04/2020 às 13h30min, mantendo-se inalteradas as demais 

determinações.

 DETERMINO ainda, que a Gestora da Secretaria proceda com o 

cadastramento do advogado autorizado para receber intimações.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.”

Nada mais havendo a constar, a MM. Juíza determinou que às 15h33min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Bruno Vinicius Peres, Estagiário de Gabinete, 

digitei o presente termo.

Sorriso-MT, 30 de Janeiro de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza De Direito

MARCOS PAULO CHINEZ

 Parte autora

Rafael Lopes de Oliveira Casati,

 OAB/MT 19.724

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 165517 Nr: 768-27.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, EDFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 165517

Vistos, etc.

Trata-se ação civil pública de obrigação de fazer com pedido liminar 

ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em face do MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT pelos fatos e fundamentos expostos na exordial.

 Considerando o teor da manifestação do Ministério Público Estadual (fls. 

177), que pugna pela extinção do presente feito, tendo em vista a perda 

superveniente do interesse de agir.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Sem delongas desnecessárias, analisando o feito, verifico a falta de 

interesse processual, sendo que a extinção da ação sem resolução do 

mérito é medida que se impõe.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 3.º, inciso 

I, da Lei Estadual n.º 7.603/2.001 e art. 128, § 5.º, inciso II, da Constituição 

Federal.

Diante de falta de interesse recursal do Ministério Público, DOU POR 

TRANSITADA EM JULGADO esta sentença nesta data, de modo que 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.
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Às providências.

Sorriso/MT, ____ de ___________________ de 20_____.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 58565 Nr: 1964-76.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A, LT SORRISO - SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA, AGROPECUARIA BAGGIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:OAB/SP 98709, THAINÁ REGINA CERVI - 

OAB:319398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 T E R M O  D E  A U D I Ê N C I A P r o c e s s o 

nº:58565Data:30-01-2020Início:14h40minLocal:Sala de audiência Comarca 

de Sorriso/MTTérmino:14h40minAto ProcessualAudiência de Instrução e 

Julgamento.Juíza:Daiene Vaz Carvalho GoulartRequerenteEBTE – 

EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A, LT SORRISO 

– SINOPRequeridoAGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLA LTDA, 

AGROPECUÁRIA BAGGIO LTDATestemunha: Olice Roque 

GréggioOCORRÊNCIAS:Aberta a audiência presidida pela MM. Juíza de 

Direito Dr.ª Daiene Vaz Carvalho Goulart, constatou-se a presença da 

parte autora EBTE – EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A, na pessoa de seu preposto Joeval Gusmão da Rosa, 

acompanhado de seu(ua, s) advogado(a) Thainá Regina Pimentel Cervi, 

OAB/SP 319.398, presente a parte requerida AGRO BAGGIO MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA na pessoa de seu preposto Wayner Francisco 

Zandarin Fernandes, acompanhados de seu(ua, s) advogado(a) Jean 

Carlos Rovaris, OAB/MT 12.113/O, todos esclarecidos, cientes e de 

acordo com as regras de utilização, publicidade, segurança e 

conservação do registro audiovisual para coleta da prova oral, 

manifestação das partes e decisões judiciais proferidas nesta oralidade, 

conforme art. 95 da CNGC c.c § 5º do art. 367 do CPC/15.Aberta a 

audiência verificou-se a presença das partes e de seus advogados: 

DELIBERAÇÃO:Após deliberação das Partes, a MM. Juíza proferiu a 

seguinte decisão: “Vistos etc.,Declaro encerrada a instrução probatória. 

Concedo o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

alegações finais pelas partes. Após, conclusos para a prolação de 

sentença.Cumpra-se” Nada mais havendo a constar, a MM. Juíza 

determinou que às 15h04min encerrasse o presente termo, que depois de 

lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Bruno Vinicius 

Peres, Estagiário de Gabinete, digitei o presente termo.Sorriso-MT, 30 de 

Janeiro de 2020Daiene Vaz Carvalho GoulartJuíza De DireitoEBTE – 

EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/AParte 

AutoraThainá Regina Pimentel CerviOAB/SP 319.398AGRO BAGGIO 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDAParte devedora Jean Carlos 

RovarisOAB/MT 12

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30682 Nr: 5103-12.2005.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TG-e, MDS-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÍS DE DE QUEVEDO CANEZ 

SIPMANN - OAB:97.790, MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, SÉRGIO HEMING - OAB:OAB/MT2869, SERGIO 

HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 Código: 30682

Vistos etc.

Trata-se de ação de inventário, ajuizada por ELIZABETE TEREZINHA 

GUSEN, em razão do falecimento de TRAJANO GUSEN.

Foram apresentadas as primeiras declarações (fls. 27/30).

À fls. 223/227, aportou aos autos o inventário extrajudicial do espólio de 

TRAJANO GUSEN, requerendo arquivamento.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a partilha 

extrajudicial de fls. 224/227, relativa aos bens deixados pelo falecimento 

de TRAJANO GUSEN, atribuindo aos herdeiros os seus respectivos 

quinhões hereditários em todos os bens descritos nestes autos, o que 

faço com fundamento no artigo 654, do CPC, ressalvados erros, omissões 

ou eventuais direitos de terceiros.

INTIME-SE a Fazenda Pública da sentença ora proferida, para os fins do 

artigo 659, § 2º, do CPC.

Transitada em julgado a presente sentença homologatória, EXPEÇA-SE o 

formal de partilha, carta de adjudicação e/ou alvará(s), conforme 655 do 

CPC.

Após, nada mais sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.

INTIMEM-SE e PUBLIQUE-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso-MT, ____ de __________________ de 20_____.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46738 Nr: 3676-72.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A, BANCO 

DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO ROCHA PIMENTA DOS 

SANTOS - OAB:266122/SP, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - 

OAB:10382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURENICE MARINHO DOS 

SANTOS DIAS - OAB:259679/SP, FLÁVIA MOTA E CORREA - 

OAB:OAB/SP 184.356, GIOVANA DE FREITAS PENELUPPI - 

OAB:139786/SP, JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - 

OAB:154384/SP, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, Lucien Fábio 

Fiel Pavoni - OAB:6525, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - 

OAB:128998/SP, RONALDO RAYES - OAB:114521, RONIMÁRCIO NAVES 

- OAB:6228/MT, SANDRA KHAFIF DAYAN - OAB:131.646-SP

 Código Apolo nº: 46738

Vistos, e etc.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação (fls. 299), JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

Sorriso/MT, ____ de ____________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000930-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO APARECIDO JESUS GIACOPPINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000930-39.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

RODRIGO APARECIDO JESUS GIACOPPINI REU: BANCO BRADESCO SA 

Vistos etc., Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos 

fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada 

a citação da parte requerida. Citada (Id 13278715), a parte requerida 

deixou de apresentar contestação. É O RELATÓRIO. PASSO A SANEAR O 

FEITO. Não havendo questões preliminares a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a produção de 

prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do juízo, independentemente 

de compromisso, o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser 

informada por ele. Devido ao grande volume de processos a serem 

periciados, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do 

§1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte 

que já nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores. FIXO honorários periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos 

reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo 

ser expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. 

Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) 

dias, manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através 

de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para 

SENTENÇA. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007767-08.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERTILIZA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAREJAO DAS BATERIAS LTDA - ME (REU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta citação encaminhada ao requerido foi devolvida 

pelos Correios com a observação "Mudou-se".

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007767-08.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERTILIZA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAREJAO DAS BATERIAS LTDA - ME (REU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta citação encaminhada ao requerido foi devolvida 

pelos Correios com a observação "Mudou-se".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007080-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SCARAVELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SCARLET BRENDA DE MEDEIROS OAB - MT22548/O (ADVOGADO(A))

LEANDRO FACCHIN ROCHA OAB - MT22166/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

CLEBER WAGNER BORTONCELLO (REQUERIDO)

DAIANA RECH BORTONCELLO (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003172-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

HINGRITTY BORGES MINGOTTI OAB - MT27315/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. O. (REU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida, 

devendo requer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007508-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINORGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para prestar caução, bem como para comparecer na 

Secretaria da 3º Vara desta Comarca para assinar o referido Termo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007508-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINORGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para prestar caução, bem como para comparecer na 

Secretaria da 3º Vara desta Comarca para assinar o referido Termo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.
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Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1005768-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DACORSO OAB - SP154132 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005768-88.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: AGUAS DE 

SORRISO S.A. Vistos etc., Tendo em vista o petitório de ID n.º 28418068, 

REDESIGNO REDESIGNO a oralidade aprazada para o dia 31/01/2020 para 

o dia 04 de junho de 2020, às 14h40min, mantendo-se inalteradas as 

demais deliberações. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002872-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCIR NAZZARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR OAB - MT9674-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORALICE MARIA BARICHELLO VIGOLO (EXECUTADO)

CLAYTON HUDSON CAMARGO (EXECUTADO)

LEONI RAQUEL SEEMUND CAMARGO (EXECUTADO)

AGOSTINHO VIGOLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para certificar que foi interposto recurso de 

apelação pela parte autora, razão pela qual passo a providenciar a 

intimação da parte requerida, via DJE, para, querendo oferecer 

contrarrazões no prazo de quinze dias (art. 1010 § 1º).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002950-95.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR BARBOSA MOREIRA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para efetuar o depósito do 

complemento da diligência do oficial de justiça ID. 27655581. Para tanto, 

deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, 

nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001861-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se acerca do Estudo psicossocial 

realizado.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002846-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ATILANIO ALBINO DA SILVA (AUTOR(A))

ROSILENE MOURA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DA SILVA OAB - RS28753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANTE GAZOLI CONSELVAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86258 Nr: 5681-62.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KESC, ANTONIO WILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MESQUITA DE 

LIMA - OAB:157219, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - 

OAB:15020-B/MT, FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B, LUCIANA DE 

LIMA - OAB:149020/SP, WILDINEIA MARQUES RIBEIRO - 

OAB:12.984/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte AUTORA, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para que informe o CPF do beneficiário 

do alvará, o qual é necessário para transferência dos valores depositados 

em juízo, no prazo de 05 dias, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103839 Nr: 6873-59.2013.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. B. HOFFMANN & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 Impulsiono NOVAMENTE os presentes autos com o fim de intimar a parte 

requerida para, no prazo de 05 dias, informar conta de sua titularidade, 

para transferência dos valores depositados em juízo, vinculados ao 

processo em epígrafe, vez que o patrono não possui poderes para 

receber e dar quitação, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118546 Nr: 9027-16.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFIM JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:17581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 
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31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.308, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas 

e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106969 Nr: 9979-29.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRIT SCHORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 558,60 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.77/86, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 145,20 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87767 Nr: 7288-13.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO MARAFON, MAYRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAJA COMÉRCIO DE PEÇAS NOVAS E 

USADAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO LUIS DALTO DE 

MORAES - OAB:13458-A

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o(a) 

advogado(a) MAYRA DE OLIVEIRA, OAB sob o nº 7052/B, para que 

devolva os autos do processo supra identificado, no prazo de 03 dias, 

sob pena da aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123370 Nr: 1433-14.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ADÃO ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERONICA ROSSATO ESTEVES 

SILVERIO - OAB:18319/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14007, GILMAR RIBAS DE CAMPOS - OAB:18914, ROBERTO 

CARLOS DAMBROS - OAB:13.154/MT

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o(a) 

advogado(a) VERONICA ROSSATO ESTEVES SILVERIO, OAB sob o nº 

18.319/B, para que devolva os autos do processo supra identificado, no 

prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades do artigo 234, § 

2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125378 Nr: 2629-19.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGORIFICO NUTRIBRÁS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.C.A. COMÉRCIO DE CARNES LTDA, 

WELLINTON LOPES ADAMI, IORLEI ADAMI, GILMA LOPES ADAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o(a) 

advogado(a) LEONARDO ALMODIN PEREIRA

, OAB sob o nº 16580, para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126490 Nr: 3297-87.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARAFFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOUTER DE GROOT - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ESTEVES STELLATO 

- OAB:10825

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o(a) 

advogado(a) JUAREZ PAULO SECCHI, OAB sob o nº 10.483, para que 

devolva os autos do processo supra identificado, no prazo de 03 dias, 

sob pena da aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141657 Nr: 11416-37.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVIR TADEU ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDEMIR GUARESCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERONICA ROSSATO ESTEVES 

SILVERIO - OAB:18319/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o(a) 

advogado(a) VERONICA ROSSATO ESTEVES SILVERIO, OAB sob o nº 

18.319/B, para que devolva os autos do processo supra identificado, no 

prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades do artigo 234, § 

2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145084 Nr: 1470-07.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMBIOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES E 

INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, 

JULIANO MURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135/O, NIWMAR SERPA - OAB:19.703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 
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OAB:6298-A, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - OAB:19724/O

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o(a) 

advogado(a) MARCOS LEVI BERVIG, OAB sob o nº 6312/A, para que 

devolva os autos do processo supra identificado, no prazo de 03 dias, 

sob pena da aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148064 Nr: 3075-85.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEILSON SANTOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738, SAULO AUGUSTO C. DA R. BANDEIRA BASTOS - 

OAB:10525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.185/187, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175014 Nr: 6186-43.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS ALEIXO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOZAK CENTRO AUTO MOTIVA - ME, KOZAK 

AUTO CENTER - OBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909/O, VALDENIR BERTOLDO - OAB:17944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o(a) 

advogado(a) BRUNA ERGANG DA SILVA, OAB sob o nº 11.047, para que 

devolva os autos do processo supra identificado, no prazo de 03 dias, 

sob pena da aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91267 Nr: 2992-11.2012.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONIR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AREO NEVES DE OLIVEIRA - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o(a) 

advogado(a) ALVADI RODRIGO CHIAPETTI, OAB sob o nº 15.331/O, para 

que devolva os autos do processo supra identificado, no prazo de 03 

dias, sob pena da aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15674 Nr: 2814-14.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEIVA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, 

CLODOALDO DE OLIVEIRA, CLAUDINE DE OLIVEIRA, CREUZA 

FERNANDES DE OLIVEIRA, DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON VIRGÍLIO 

MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o(a) 

advogado(a) MILTON DABUL POMPEU DE BARROS, OAB sob o nº 3551, 

para que devolva os autos do processo supra identificado, no prazo de 03 

dias, sob pena da aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25609 Nr: 200-31.2005.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI DA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA (espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367, PLINIO FCO BERGAMASCHI JR. - 

OAB:8384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o(a) 

advogado(a) PLÍNIO FRANCISCO BERGAMASCHI JÚNIOR, OAB sob o nº 

8384/B, para que devolva os autos do processo supra identificado, no 

prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades do artigo 234, § 

2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36551 Nr: 5666-69.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU TONINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DE CARLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o(a) 

advogado(a) MAYRA DE OLIVEIRA, OAB sob o nº 7052/B, para que 

devolva os autos do processo supra identificado, no prazo de 03 dias, 

sob pena da aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57902 Nr: 1559-40.2010.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONECIR ANTONIO MENEGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGILL AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - OAB:19724/O, 

TIAGO PACHECO DOS SANTOS - OAB:17601/O

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o(a) 

advogado(a) RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, OAB sob o nº 19.724, 

para que devolva os autos do processo supra identificado, no prazo de 03 

dias, sob pena da aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005250-64.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ORLENE VIEIRA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para manifestar acerca da proposta de acordo 

(ID.26002906).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005250-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ORLENE VIEIRA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para manifestar acerca da proposta de acordo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001156-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MENEZES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé devidamente intimada a parte exequente/requerente 

deixou decorrer o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007400-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR SOARES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO MARTENS OAB - MT5782/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007301-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA LOPES DE MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para manifestar acerca da proposta de acordo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004836-32.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO MADALENA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para manifestar acerca da proposta de acordo .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000822-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR RUDNISKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para manifestar acerca da proposta de acordo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006012-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO OTTO FRANCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para manifestar acerca da proposta de acordo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006949-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA RIBEIRO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para manifestar acerca da proposta de acordo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008656-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE ARAUJO LEMES DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006681-02.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA ELEONORA MICHELS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para manifestar acerca da proposta de acordo.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 97943 Nr: 448-16.2013.811.0040

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR MARIO ZUBER, ROGÉRIO TOLEDO - 

ESPÓLIO, JOVINO TOLEDO, ORIGINALDO LUIZ DEITOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344

 Visto/VG

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado à fls. 

92-94, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 

85, do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88202 Nr: 7738-53.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE VALTER KONRAD, NELCI TEREZINHA 

KONRAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ANTÔNIO STUANI - 

OAB:6 116/B-MT, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - 

OAB:8384-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 3.108,12 a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls.87, sendo que o valor de R$ 1.554,06 refere-se as 

custas e o valor de R$ 1.554,06 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57699 Nr: 6610-66.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIANA AVIAÇÃO AGRÍCOLA, INSUMOS E 

CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 2.919,40 a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 124, sendo que o valor de R$ 1.459,70 refere-se as 

custas e o valor de R$ 1.459,70 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111513 Nr: 3542-35.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILIO HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,09 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.377/380 sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 143,69 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97943 Nr: 448-16.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR MARIO ZUBER, ROGÉRIO TOLEDO - 

ESPÓLIO, JOVINO TOLEDO, ORIGINALDO LUIZ DEITOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 12.004,65 a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls.95, sendo que o valor de R$ 6.176,66 refere-se as 

custas e o valor de R$ 5.827,99 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-70.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

ALICE MARIA BINSFELD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000505-70.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ALICE MARIA 

BINSFELD e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO 

VALENTE FUGA PIRES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 27/05/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006313-90.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISLANE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1006313-90.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS 

Data: 22/01/2020 Hora: 14:50 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000019-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARICLEA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

FEVEREIRO de 2019, às 14:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005551-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNATAN OLIVEIRA GRANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1005551-74.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS 

Data: 22/01/2020 Hora: 16:30 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005962-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA ALINE SALETE VALKER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANNONI PAZETO OAB - MT0007324A (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA STEFFANELLO OAB - MT4709/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSO IRES GAMLA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Processo: 1005962-54.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS 

Data: 22/01/2020 Hora: 15:50

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004657-98.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA DE ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Bradesco S/A (REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

NOVEMBRO de 2019, às 10:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004657-98.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA DE ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Bradesco S/A (REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 1004657-98.2019.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o Embargado 

para no prazo de 05(cinco) dias, querendo se manifestar sobre os 

Embargos de Declaração aportados nos autos, no ID. Nº 28471414. 

Sorriso, 31 de janeiro de 2020. Elite Capitanio Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010940-57.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 25 de ABRIL 

de 2019, às 10:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010341-89.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR REOLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIONIR PAULO SILVESTRO OAB - MT16005-N (ADVOGADO(A))

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIMAR SCHMITZ (EXECUTADO)

NILSON LUIZ RUFFATO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT11276-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 8010341-89.2013.8.11.0040 

CLAIR REOLON NILSON LUIZ RUFFATO e outros Vistos etc. Considerando 

que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Procedo, neste ato, com a expedição dos alvarás judiciais para 

transferência dos valores às contas bancárias indicadas pelo exequente 

e pelo executado. Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito Estado do 

Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Sorriso / Juizado Especial 

Cível de Sorriso (Projudi) Alvará Eletrônico n° 581140-6 / 2020 

Quinta-feira, 23 de Janeiro de 2020 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 80103418920138110040 / 2013 Tipo de 

Procedimento: Procedimento do Juizado Especial Cível Número Único 

80103418920138110040 Requerente: CLAIR REOLON Advogado: 

JADERSON ROSSET Requerido: NILSON LUIZ RUFFATO Beneficiário: 

JADERSON ROSSET Conta Judicial 2800112601904 Valor: R$ 7.155,51 

(sete mil e cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) 

Autorizado: JADERSON ROSSET CPF/CNPJ: 023.986.771-84 Data de 

Emissão: 23/01/2020 Titular Conta JADERSON ROSSET CPF/CNPJ Titular 

Conta 023.986.771-84 Banco Agência Conta 001 - Banco do Brasil S.A. 

14923 249289 Forma Liberação Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor 

Parcial com Rendimentos Usuário: THAIS GIANOTTO ROSSATO Status: 

Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é somente 

informativo. Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça 

Sorriso / Juizado Especial Cível de Sorriso (Projudi) Alvará Eletrônico n° 

581142-2 / 2020 Quinta-feira, 23 de Janeiro de 2020 Este documento é 

somente informativo. Processo / Ano: 80103418920138110040 / 2013 Tipo 

de Procedimento: Procedimento do Juizado Especial Cível Número Único 

80103418920138110040 Requerente: CLAIR REOLON Advogado: 

JADERSON ROSSET Requerido: NILSON LUIZ RUFFATO Beneficiário: 

NILSON LUIZ RUFFATO Conta Judicial 2800112601904 Valor: R$ 4.493,46 

(quatro mil e quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e seis 

centavos) Autorizado: NILSON LUIZ RUFFATO CPF/CNPJ: 472.862.619-91 

Data de Emissão: 23/01/2020 Titular Conta NILSON LUIZ RUFFATO 

CPF/CNPJ Titular Conta 472.862.619-91 Banco Agência Conta 237 - Banco 

Bradesco S.A. 234 176095 Forma Liberação D.O.C. Tipo Liberação Valor 

Valor Parcial com Rendimentos Usuário: THAIS GIANOTTO ROSSATO 

Status: Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é 

somente informativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-77.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DO CARMO ODA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHESTER RICARDO AGOSTINI OAB - MT0012699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000511-77.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MARIO DO 

CARMO ODA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CHESTER RICARDO 

AGOSTINI POLO PASSIVO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 27/05/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002737-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SALDANHA MARINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY AMARAL DE ANDRADE OAB - MT24017-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CACILDO VAZ SOUTO (EXECUTADO)

 

Processo nº. 1002737-26.2018.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o Exequente 

para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a Exceção de 

Pré-Executividade, aportada nos autos no ID nº 25598016. Sorriso, 31 de 

janeiro de 2020. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-02.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000516-02.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:JAQUELINE 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

27/05/2020 Hora: 16:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010619-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. MONDADORI & CIA. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA OAB - MT16838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR CESAR MARTINI (EXECUTADO)

NESTOR MIGUEL JOHANN (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010619-85.2016.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001464-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1001464-12.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes (advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004309-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO L DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004309-80.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO L DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc.. Intime-se a parte requerida 

para que junte aos autos, no prazo de 05 dias, a documentação que se 

refere na contestação, haja vista que os documentos acostados aos 

autos não se referem à autora da demanda. Em seguida, juntados 

documentos, intime-se a parte requerente para que sobre eles se 

manifeste, e em seguida conclusos. Cumpra-se. SORRISO, 31 de janeiro 

de 2020. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003621-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PETRINA DE SOUZA PINTO COELHO (EXECUTADO)

QUINTINO ROMAGNA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Processo nº 1003621-26.2016.8.11.0040 Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte executada (advogado), para que cumpra a 

sentença/acordão proferida nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante apurado na atualização, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. No 

mais, fica ciente ainda que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000800-44.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE CRISTINA KUNZLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Processo nº 1000800-44.2019.8.11.0040 Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte executada (advogado), para que cumpra a 

sentença/acordão proferida nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante apurado na atualização, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. No 

mais, fica ciente ainda que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004111-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ABIQUEILA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1004111-77.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes (advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-24.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILZE APARECIDA BONAMETO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000521-24.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:NILZE 

APARECIDA BONAMETO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: THIAGO MAGANHA DE LIMA POLO PASSIVO: BANCO DO 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 27/05/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001032-56.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1001032-56.2019.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes (advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-46.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELICA CARDOSO ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))
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LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000526-46.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ELICA CARDOSO 

ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TAIS GIOVELLI, NELSON 

SARAIVA DOS SANTOS, KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA, 

LUANA MOREIRA SANTOS POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 27/05/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47935 Nr: 4867-55.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES HELENA ROYER SCHIEFELBEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Processo nº. 4867-55.2008.811.0040 – Código Apolo: 47935

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de intimar o advogado Exequente, para se manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 30 de janeiro de 2020.

 Elite Capitanio,Gestora Judiciária.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010357-14.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO APARECIDO CACIOLATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUCAPAR FERRO E ACO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLIVIA FERNANDES BORETTI OAB - MT12948-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: CELSO 

APARECIDO CACIOLATO Reclamado: SUCAPAR FERRO E ACO LTDA 

Processo nº. 8010357-14.2011.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. PROCEDO, NESTE 

ATO, COM O LEVANTAMENTO DOS VALORES PENHORADOS NOS 

AUTOS AO EXEQUENTE, NOS TERMOS DO REFERIDO ACORDO. Sem 

custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça 

Sorriso / Juizado Especial Cível de Sorriso (Projudi) Alvará Eletrônico n° 

583402-3 / 2020 Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2020 Este documento é 

somente informativo. Processo / Ano: 80103571420118110040 / 2011 Tipo 

de Procedimento: Procedimento do Juizado Especial Cível Número Único 

80103571420118110040 Requerente: CELSO APARECIDO CACIOLATO 

Advogado: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES Requerido: SUCAPAR FERRO 

E ACO Beneficiário: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES Conta Judicial 

1200115485541 Valor: R$ 1.032,80 (um mil e trinta e dois reais e oitenta 

centavos) Autorizado: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES CPF/CNPJ: 

885.943.271-53 Data de Emissão: 30/01/2020 Titular Conta ADRIANO 

VALENTE FUGA PIRES CPF/CNPJ Titular Conta 885.943.271-53 Banco 

Agência Conta 341 - Itaú Unibanco S.A. 8509 101203 Forma Liberação 

D.O.C. Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: THAIS 

GIANOTTO ROSSATO Status: Solicitado Mensagem: Aguardando 

Assinatura Este documento é somente informativo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002368-95.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002368-95.2019.8.11.0040 Reclamante: DANIEL FERREIRA DA SILVA 

Reclamado: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de embargos 

de declaração em face da sentença prolatada, sob a alegação de que as 

telas sistêmicas possuem valor probatório da relação jurídica entre as 

partes. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Trata-se de embargos de 

declaração com efeito infringente, com o propósito de reanalisar 

premissas e argumentos apresentados. Considerando que os embargos 

foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. Contudo, no 

mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. Isso porque, embora 

esteja sendo admitida a utilização de telas do sistema interno, fato é que 

não há qualquer outro documento a prestar verossimilhança suficiente 

para que se conclua pela existência de relação jurídica, como relatório de 

chamadas recebidas e/ou efetuadas no período contratado ou, ainda, 

gravação telefônica demonstrando a contratação, pela parte autora. Posto 

isso, a decisão restou devidamente fundamentada, apesar da 

discordância do embargante, inexistindo omissão no julgado e sim 

contradição com o entendimento do embargante, sendo certo que “(...) A 

contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele 

mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte 

(grifei) (...)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. ED nº 45415/2014. Rel. Des. 

Adilson Polegato de Freitas, J. 10/06/2014, DJE 16/06/2014). Sobre o tema: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE – 

OMISSÃO OU OBSCURIDADE – MERA REDISCUSSÃO - PROPÓSITO DE 

PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 125 DO FONAJE – EMBARGOS REJEITADOS. Tendo o voto 

enfrentado todas as matérias, a mera rediscussão do julgado não se 

convola em omissão, contradição ou obscuridade, não se enquadrando 

dentro do que delimita o artigo 48 da Lei 9.099/95. (...) Embargos 

Rejeitados. (TJMT - Turma Recursal Única. Embargos de Declaração nº.: 

0506128-08.2014.811.0001. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, 

J. 23/10/2017, DJE 08/11/2017) Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, 

mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão invectivada em sua 

integralidade. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006492-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES GALEAZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES OAB - MT15477/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):
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ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006492-24.2019.8.11.0040. AUTOR(A): HERMES GALEAZZI REU: 

ESTADO MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer com restituição de valores, proposta por HERMER GALEAZZI em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual aduz que, com a conversão 

do cruzeiro real para URV, houve diferença salarial de 11,98% nos 

proventos dos servidores estaduais, de modo que requer a incorporação 

da referida diferença dos últimos cinco anos anteriores à propositura da 

ação ou da data da posse no cargo público se menor que o prazo 

quinquenal. Com a inicial juntou os documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico tratar-se 

de improcedência liminar do pedido, nos termos do art. 332, II, do NCPC. O 

pedido inicial é fundamentado na conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV), que se deu em 01/03/1994, com fulcro na Lei nº 8.880, de 

27/5/94. O inciso IV do art. 332 do NCPC, dispõe que o Juiz, 

independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o 

pedido que enunciado de Súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 

Sem mais delongas, tratando-se de servidor do poder executivo do Estado 

de Mato Grosso, em que houve a recomposição salarial no mesmo ano da 

conversão da Unidade Real de Valor para Real, é o caso de aplicação no 

disposto na recente Súmula publicada pela Turma Recursal Única do TJMT, 

em 13/09/2019, DJE 10577, a qual assim dispõe: “SÚMULA 10: Os 

servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à 

pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994”. No mesmo sentido: “RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – SENTENÇA DE 

PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO – REJEITADA – AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAS – 

RECOMPOSIÇÃO ACIMA DO ÍNDICE EM 1994 – AUSÊNCIA DO DIREITO 

ALEGADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de caso onde a 

sentença objurgada julgou procedente o feito para condenar o Recorrente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido 

aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, 

no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por 

cento). Contudo, observada a ausência do alegado direito à recomposição 

linear da URV, pela ausência de perda, com a recomposição salarial, ainda 

no mesmo ano da conversão, inexiste se falar em direito à incorporação 

de valores de forma linear e ainda de valores retroativos, como pretende 

Recorrida (grifei).Sentença reformada para julgar improcedentes os 

pedidos iniciais.Recurso conhecido e provido”.(TJMT. Turma Recursal, N.U 

1003313-50.2017.8.11.0041, Patricia Ceni Dos Santos, J. 02/08/2019, DJE 

06/08/2019) Posto isso, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 332, IV, do NCPC. Sem 

custas e honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95. 

Transitada em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004904-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

YAN CRUZ DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004904-79.2019.8.11.0040. REQUERENTE: YAN CRUZ DA CUNHA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a parte 

reclamante sustenta que foi incluída, indevidamente, pela reclamada, nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. A parte reclamada apresentou contrato (termo de 

adesão e contratação de serviços SMP) firmados entre a autora e a ré 

(Num. 27264794), extrato de utilização da linha contratada (Nums. 

27264803 e 27264804), bem como constou na contestação imagens das 

telas dos sistemas da requerida demonstrando que houve pagamentos de 

diversas faturas ao longo do tempo de contrato. Ainda que se afirme 

quanto ao extrato e imagens da contestação são apenas telas do sistema 

interno da ré, produzidos unilateralmente, sem a juntada de contrato com 

assinatura aposta pela parte autora, é certo que a exatidão dos dados 

cadastrais, a ocorrência de adimplemento parcial e a impugnação 

meramente genérica que lhes fez a parte autora, emprestam à 

documentação verossimilhança suficiente para que se conclua pela 

existência de relação jurídica. Assim, embora a parte reclamante sustente 

que a negativação é indevida, fato é que a reclamada comprovou a 

regularidade da cobrança, demonstrando, desta forma, a existência do 

negócio jurídico entre as partes, bem como a legitimidade da dívida que 

ocasionou a restrição. Nesse sentido: “Apelação cível. Ação declaratória 

negativa cumulada com indenizatória por danos morais. Prestação de 

serviço - telefonia. Asseverado desconhecimento da dívida. Relação 

jurídica incontroversa - extenso registro de chamadas e mensagens, ao 

lado de telas sistêmicas, a informar pagamentos pretéritos. 

Desnecessidade, no contexto, da apresentação do contrato escrito - ou 

ainda de sua gravação (grifei). Ausência de prova acerca do 

adimplemento. Débito exigível. Apontamento restritivo legítimo. Dano moral 

não evidenciado. Litigância de má-fé caracterizada - alteração da verdade 

dos fatos e utilização do processo para alcance de objetivo ilegal. 

Acertada imposição de pena – artigo 81, CPC. Resultado de improcedência 

preservado. Recurso improvido”. (TJSP; 34ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1032422-75.2017.8.26.0564; Relator (a): Tercio Pires; J. 28/08/2018; DJE. 

28/08/2018) “Negativação. Ação de indenização por danos morais. 

Sentença de procedência. Apelo da autora. Cópia de tela de sistema 

interno da ré que confirma a existência de relação jurídica entre as partes, 

o período da prestação de serviços e o valor das faturas pendentes de 

pagamento. (grifei) Contratação e prestação de serviços não impugnados 

pela autora. Relação contratual entre as partes incontroversa. 

Necessidade de valoração da prova apresentada. Débito referente a 

faturas pendentes, correspondentes aos serviços de telefonia prestados 

pela ré à autora. Negativação realizada no exercício regular de um direito. 

Alegação de falta de prévia notificação. Descabimento. Providência que 

cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, nos 

termos da Súmula 359 do C. STJ, não sendo oponível em face da ré. 

Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência pela 

autora. Apelo provido”. (TJSP; 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Apelação Cível 1000838-26.2018.8.26.0185; 

Relator (a): Carlos Dias Motta; DJE: 27/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO REFORMA COM A 

DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - DESCABIMENTO – A 

documentação apresentada pela empresa ré, consistente em telas 

sistêmicas, individualizou dados pessoais da autora, seu enderenço e 

demais dados que permitem concluir pela efetiva prestação de serviços 

por parte da ré (grifei) e da exigibilidade da dívida apontada nas bases de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito - Autora que mantinha outros 

apontamentos restritivos em seu nome no mesmo período da inclusão 

negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da Súmula 385 do C. 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, nessa parte. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS PENAS DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - Não houve configuração das 

hipóteses legais descritas nos incisos do art. 80 CPC. Necessidade de 

afastamento das penas de litigância de má-fé. Recurso provido, nessa 

parte”. (TJSP; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1083023-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter 

Fonseca; J. 09/05/2019; DJE. 15/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor 

que alega nunca ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da 

negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. (grifei) Cobrança legítima. Ausência de 
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comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício 

regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé 

caracterizada. Redução da multa para 5% do valor da causa. Recurso 

parcialmente provido apenas para reduzir o quantum estabelecido a título 

de litigância de má-fé. (TJSP; 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

José dos Campos - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1008652-77.2018.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; J. 21/05/2019; 

DJE. 21/05/2019) Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do r. Juiz de 

Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 da Lei 

9.9990/95. Sorriso, 31 de janeiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004451-84.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004451-84.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA JOSE GONCALVES 

PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débito c/c danos morais em que a parte reclamante 

sustenta que foi incluída, indevidamente, pela reclamada, nos cadastros 

de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. A parte reclamada apresentou contrato (termo de 

adesão e contratação de serviços SMP) firmados entre a autora e a ré 

(Num. 26101454), bem como constou na contestação imagens das telas 

dos sistemas da requerida demonstrando que houve pagamentos de 

diversas faturas ao longo do tempo de contrato. Ainda que se afirme 

quanto ao extrato e imagens da contestação são apenas telas do sistema 

interno da ré, produzidos unilateralmente, sem a juntada de contrato com 

assinatura aposta pela parte autora, é certo que a exatidão dos dados 

cadastrais, a ocorrência de adimplemento parcial e a impugnação 

meramente genérica que lhes fez a parte autora, emprestam à 

documentação verossimilhança suficiente para que se conclua pela 

existência de relação jurídica. Assim, embora a parte reclamante sustente 

que a negativação é indevida, fato é que a reclamada comprovou a 

regularidade da cobrança, demonstrando, desta forma, a existência do 

negócio jurídico entre as partes, bem como a legitimidade da dívida que 

ocasionou a restrição. Nesse sentido: “Apelação cível. Ação declaratória 

negativa cumulada com indenizatória por danos morais. Prestação de 

serviço - telefonia. Asseverado desconhecimento da dívida. Relação 

jurídica incontroversa - extenso registro de chamadas e mensagens, ao 

lado de telas sistêmicas, a informar pagamentos pretéritos. 

Desnecessidade, no contexto, da apresentação do contrato escrito - ou 

ainda de sua gravação (grifei). Ausência de prova acerca do 

adimplemento. Débito exigível. Apontamento restritivo legítimo. Dano moral 

não evidenciado. Litigância de má-fé caracterizada - alteração da verdade 

dos fatos e utilização do processo para alcance de objetivo ilegal. 

Acertada imposição de pena – artigo 81, CPC. Resultado de improcedência 

preservado. Recurso improvido”. (TJSP; 34ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1032422-75.2017.8.26.0564; Relator (a): Tercio Pires; J. 28/08/2018; DJE. 

28/08/2018) “Negativação. Ação de indenização por danos morais. 

Sentença de procedência. Apelo da autora. Cópia de tela de sistema 

interno da ré que confirma a existência de relação jurídica entre as partes, 

o período da prestação de serviços e o valor das faturas pendentes de 

pagamento. (grifei) Contratação e prestação de serviços não impugnados 

pela autora. Relação contratual entre as partes incontroversa. 

Necessidade de valoração da prova apresentada. Débito referente a 

faturas pendentes, correspondentes aos serviços de telefonia prestados 

pela ré à autora. Negativação realizada no exercício regular de um direito. 

Alegação de falta de prévia notificação. Descabimento. Providência que 

cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, nos 

termos da Súmula 359 do C. STJ, não sendo oponível em face da ré. 

Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência pela 

autora. Apelo provido”. (TJSP; 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Apelação Cível 1000838-26.2018.8.26.0185; 

Relator (a): Carlos Dias Motta; DJE: 27/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO REFORMA COM A 

DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - DESCABIMENTO – A 

documentação apresentada pela empresa ré, consistente em telas 

sistêmicas, individualizou dados pessoais da autora, seu enderenço e 

demais dados que permitem concluir pela efetiva prestação de serviços 

por parte da ré (grifei) e da exigibilidade da dívida apontada nas bases de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito - Autora que mantinha outros 

apontamentos restritivos em seu nome no mesmo período da inclusão 

negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da Súmula 385 do C. 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, nessa parte. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS PENAS DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - Não houve configuração das 

hipóteses legais descritas nos incisos do art. 80 CPC. Necessidade de 

afastamento das penas de litigância de má-fé. Recurso provido, nessa 

parte”. (TJSP; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1083023-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter 

Fonseca; J. 09/05/2019; DJE. 15/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor 

que alega nunca ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da 

negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. (grifei) Cobrança legítima. Ausência de 

comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício 

regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé 

caracterizada. Redução da multa para 5% do valor da causa. Recurso 

parcialmente provido apenas para reduzir o quantum estabelecido a título 

de litigância de má-fé. (TJSP; 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

José dos Campos - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1008652-77.2018.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; J. 21/05/2019; 

DJE. 21/05/2019) Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do r. Juiz de 

Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 da Lei 

9.9990/95. Sorriso, 31 de janeiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004523-71.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004523-71.2019.8.11.0040. REQUERENTE: PAULO NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais em que a parte reclamante 
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sustenta que foi incluída, indevidamente, pela reclamada, nos cadastros 

de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. A parte reclamada apresentou ligação na qual se 

confirma a contratação dos serviços (Num. 26253521), extrato de 

utilização da linha telefônica (Num. 2625321), bem como constou na 

contestação imagens das telas dos sistemas da requerida demonstrando 

que houve pagamentos de faturas ao longo do tempo de contrato. Ainda 

que se afirme quanto ao extrato e imagens da contestação são apenas 

telas do sistema interno da ré, produzidos unilateralmente, sem a juntada 

de contrato com assinatura aposta pela parte autora, é certo que a 

exatidão dos dados cadastrais, a ocorrência de adimplemento parcial e a 

impugnação meramente genérica que lhes fez a parte autora, emprestam à 

documentação verossimilhança suficiente para que se conclua pela 

existência de relação jurídica. Assim, embora a parte reclamante sustente 

que a negativação é indevida, fato é que a reclamada comprovou a 

regularidade da cobrança, demonstrando, desta forma, a existência do 

negócio jurídico entre as partes, bem como a legitimidade da dívida que 

ocasionou a restrição. Nesse sentido: “Apelação cível. Ação declaratória 

negativa cumulada com indenizatória por danos morais. Prestação de 

serviço - telefonia. Asseverado desconhecimento da dívida. Relação 

jurídica incontroversa - extenso registro de chamadas e mensagens, ao 

lado de telas sistêmicas, a informar pagamentos pretéritos. 

Desnecessidade, no contexto, da apresentação do contrato escrito - ou 

ainda de sua gravação (grifei). Ausência de prova acerca do 

adimplemento. Débito exigível. Apontamento restritivo legítimo. Dano moral 

não evidenciado. Litigância de má-fé caracterizada - alteração da verdade 

dos fatos e utilização do processo para alcance de objetivo ilegal. 

Acertada imposição de pena – artigo 81, CPC. Resultado de improcedência 

preservado. Recurso improvido”. (TJSP; 34ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1032422-75.2017.8.26.0564; Relator (a): Tercio Pires; J. 28/08/2018; DJE. 

28/08/2018) “Negativação. Ação de indenização por danos morais. 

Sentença de procedência. Apelo da autora. Cópia de tela de sistema 

interno da ré que confirma a existência de relação jurídica entre as partes, 

o período da prestação de serviços e o valor das faturas pendentes de 

pagamento. (grifei) Contratação e prestação de serviços não impugnados 

pela autora. Relação contratual entre as partes incontroversa. 

Necessidade de valoração da prova apresentada. Débito referente a 

faturas pendentes, correspondentes aos serviços de telefonia prestados 

pela ré à autora. Negativação realizada no exercício regular de um direito. 

Alegação de falta de prévia notificação. Descabimento. Providência que 

cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, nos 

termos da Súmula 359 do C. STJ, não sendo oponível em face da ré. 

Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência pela 

autora. Apelo provido”. (TJSP; 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Apelação Cível 1000838-26.2018.8.26.0185; 

Relator (a): Carlos Dias Motta; DJE: 27/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO REFORMA COM A 

DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - DESCABIMENTO – A 

documentação apresentada pela empresa ré, consistente em telas 

sistêmicas, individualizou dados pessoais da autora, seu enderenço e 

demais dados que permitem concluir pela efetiva prestação de serviços 

por parte da ré (grifei) e da exigibilidade da dívida apontada nas bases de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito - Autora que mantinha outros 

apontamentos restritivos em seu nome no mesmo período da inclusão 

negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da Súmula 385 do C. 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, nessa parte. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS PENAS DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - Não houve configuração das 

hipóteses legais descritas nos incisos do art. 80 CPC. Necessidade de 

afastamento das penas de litigância de má-fé. Recurso provido, nessa 

parte”. (TJSP; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1083023-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter 

Fonseca; J. 09/05/2019; DJE. 15/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor 

que alega nunca ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da 

negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. (grifei) Cobrança legítima. Ausência de 

comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício 

regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé 

caracterizada. Redução da multa para 5% do valor da causa. Recurso 

parcialmente provido apenas para reduzir o quantum estabelecido a título 

de litigância de má-fé. (TJSP; 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

José dos Campos - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1008652-77.2018.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; J. 21/05/2019; 

DJE. 21/05/2019) Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do r. Juiz de 

Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 da Lei 

9.9990/95. Sorriso, 31 de janeiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004502-95.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAILANE SOUSA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

2 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004502-95.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MIKAILANE SOUSA DE 

ABREU REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a 

parte reclamante sustenta que foi incluída, indevidamente, pela reclamada, 

nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. A parte reclamada apresentou relação de 

histórico de utilização da linha telefônica pela requerente (Num. 26237683 

e 26237684), bem como constou na contestação imagens das telas dos 

sistemas da requerida demonstrando que houve pagamento da fatura no 

mês de março de 2017 referente aos serviços prestados anteriormente. 

Ainda que se afirme quanto ao extrato e imagens da contestação são 

apenas telas do sistema interno da ré, produzidos unilateralmente, sem a 

juntada de contrato com assinatura aposta pela parte autora, é certo que a 

exatidão dos dados cadastrais, a ocorrência de adimplemento parcial e a 

impugnação meramente genérica que lhes fez a parte autora, emprestam à 

documentação verossimilhança suficiente para que se conclua pela 

existência de relação jurídica. Assim, embora a parte reclamante sustente 

que a negativação é indevida, fato é que a reclamada comprovou a 

regularidade da cobrança, demonstrando, desta forma, a existência do 

negócio jurídico entre as partes, bem como a legitimidade da dívida que 

ocasionou a restrição. Nesse sentido: “Apelação cível. Ação declaratória 

negativa cumulada com indenizatória por danos morais. Prestação de 

serviço - telefonia. Asseverado desconhecimento da dívida. Relação 

jurídica incontroversa - extenso registro de chamadas e mensagens, ao 

lado de telas sistêmicas, a informar pagamentos pretéritos. 

Desnecessidade, no contexto, da apresentação do contrato escrito - ou 

ainda de sua gravação (grifei). Ausência de prova acerca do 

adimplemento. Débito exigível. Apontamento restritivo legítimo. Dano moral 

não evidenciado. Litigância de má-fé caracterizada - alteração da verdade 

dos fatos e utilização do processo para alcance de objetivo ilegal. 

Acertada imposição de pena – artigo 81, CPC. Resultado de improcedência 

preservado. Recurso improvido”. (TJSP; 34ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1032422-75.2017.8.26.0564; Relator (a): Tercio Pires; J. 28/08/2018; DJE. 

28/08/2018) “Negativação. Ação de indenização por danos morais. 

Sentença de procedência. Apelo da autora. Cópia de tela de sistema 

interno da ré que confirma a existência de relação jurídica entre as partes, 

o período da prestação de serviços e o valor das faturas pendentes de 
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pagamento. (grifei) Contratação e prestação de serviços não impugnados 

pela autora. Relação contratual entre as partes incontroversa. 

Necessidade de valoração da prova apresentada. Débito referente a 

faturas pendentes, correspondentes aos serviços de telefonia prestados 

pela ré à autora. Negativação realizada no exercício regular de um direito. 

Alegação de falta de prévia notificação. Descabimento. Providência que 

cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, nos 

termos da Súmula 359 do C. STJ, não sendo oponível em face da ré. 

Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência pela 

autora. Apelo provido”. (TJSP; 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Apelação Cível 1000838-26.2018.8.26.0185; 

Relator (a): Carlos Dias Motta; DJE: 27/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO REFORMA COM A 

DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - DESCABIMENTO – A 

documentação apresentada pela empresa ré, consistente em telas 

sistêmicas, individualizou dados pessoais da autora, seu enderenço e 

demais dados que permitem concluir pela efetiva prestação de serviços 

por parte da ré (grifei) e da exigibilidade da dívida apontada nas bases de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito - Autora que mantinha outros 

apontamentos restritivos em seu nome no mesmo período da inclusão 

negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da Súmula 385 do C. 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, nessa parte. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS PENAS DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - Não houve configuração das 

hipóteses legais descritas nos incisos do art. 80 CPC. Necessidade de 

afastamento das penas de litigância de má-fé. Recurso provido, nessa 

parte”. (TJSP; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1083023-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter 

Fonseca; J. 09/05/2019; DJE. 15/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor 

que alega nunca ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da 

negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. (grifei) Cobrança legítima. Ausência de 

comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício 

regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé 

caracterizada. Redução da multa para 5% do valor da causa. Recurso 

parcialmente provido apenas para reduzir o quantum estabelecido a título 

de litigância de má-fé. (TJSP; 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

José dos Campos - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1008652-77.2018.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; J. 21/05/2019; 

DJE. 21/05/2019) Demonstrada a regularidade da dívida, a medida que se 

impõe além da improcedência da demanda, é o reconhecimento do pedido 

contraposto. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC e, via de 

consequência, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a 

parte reclamante ao pagamento de R$108,87, devidamente corrigido pelo 

INPC e com juros legais a partir do vencimento. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do r. Juiz de 

Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 da Lei 

9.9990/95. Sorriso, 31 de janeiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004930-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MENDONSA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004930-77.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GILSON MENDONSA PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais em que a parte reclamante 

sustenta que foi incluída, indevidamente, pela reclamada, nos cadastros 

de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. A parte reclamada apresentou contrato (termo de 

adesão e contratação de serviços SMP) firmados entre a autora e a ré 

(Num. 27268080), extrato de utilização da linha contratada (Num. 

27268080), bem como constou na contestação imagens das telas dos 

sistemas da requerida demonstrando que houve pagamentos de diversas 

faturas ao longo do tempo de contrato. Ainda que se afirme quanto ao 

extrato e imagens da contestação são apenas telas do sistema interno da 

ré, produzidos unilateralmente, sem a juntada de contrato com assinatura 

aposta pela parte autora, é certo que a exatidão dos dados cadastrais, a 

ocorrência de adimplemento parcial e a impugnação meramente genérica 

que lhes fez a parte autora, emprestam à documentação verossimilhança 

suficiente para que se conclua pela existência de relação jurídica. Assim, 

embora a parte reclamante sustente que a negativação é indevida, fato é 

que a reclamada comprovou a regularidade da cobrança, demonstrando, 

desta forma, a existência do negócio jurídico entre as partes, bem como a 

legitimidade da dívida que ocasionou a restrição. Nesse sentido: “Apelação 

cível. Ação declaratória negativa cumulada com indenizatória por danos 

morais. Prestação de serviço - telefonia. Asseverado desconhecimento da 

dívida. Relação jurídica incontroversa - extenso registro de chamadas e 

mensagens, ao lado de telas sistêmicas, a informar pagamentos pretéritos. 

Desnecessidade, no contexto, da apresentação do contrato escrito - ou 

ainda de sua gravação (grifei). Ausência de prova acerca do 

adimplemento. Débito exigível. Apontamento restritivo legítimo. Dano moral 

não evidenciado. Litigância de má-fé caracterizada - alteração da verdade 

dos fatos e utilização do processo para alcance de objetivo ilegal. 

Acertada imposição de pena – artigo 81, CPC. Resultado de improcedência 

preservado. Recurso improvido”. (TJSP; 34ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1032422-75.2017.8.26.0564; Relator (a): Tercio Pires; J. 28/08/2018; DJE. 

28/08/2018) “Negativação. Ação de indenização por danos morais. 

Sentença de procedência. Apelo da autora. Cópia de tela de sistema 

interno da ré que confirma a existência de relação jurídica entre as partes, 

o período da prestação de serviços e o valor das faturas pendentes de 

pagamento. (grifei) Contratação e prestação de serviços não impugnados 

pela autora. Relação contratual entre as partes incontroversa. 

Necessidade de valoração da prova apresentada. Débito referente a 

faturas pendentes, correspondentes aos serviços de telefonia prestados 

pela ré à autora. Negativação realizada no exercício regular de um direito. 

Alegação de falta de prévia notificação. Descabimento. Providência que 

cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, nos 

termos da Súmula 359 do C. STJ, não sendo oponível em face da ré. 

Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência pela 

autora. Apelo provido”. (TJSP; 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Apelação Cível 1000838-26.2018.8.26.0185; 

Relator (a): Carlos Dias Motta; DJE: 27/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO REFORMA COM A 

DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - DESCABIMENTO – A 

documentação apresentada pela empresa ré, consistente em telas 

sistêmicas, individualizou dados pessoais da autora, seu enderenço e 

demais dados que permitem concluir pela efetiva prestação de serviços 

por parte da ré (grifei) e da exigibilidade da dívida apontada nas bases de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito - Autora que mantinha outros 

apontamentos restritivos em seu nome no mesmo período da inclusão 

negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da Súmula 385 do C. 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, nessa parte. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS PENAS DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - Não houve configuração das 

hipóteses legais descritas nos incisos do art. 80 CPC. Necessidade de 

afastamento das penas de litigância de má-fé. Recurso provido, nessa 

parte”. (TJSP; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1083023-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter 
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Fonseca; J. 09/05/2019; DJE. 15/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor 

que alega nunca ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da 

negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. (grifei) Cobrança legítima. Ausência de 

comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício 

regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé 

caracterizada. Redução da multa para 5% do valor da causa. Recurso 

parcialmente provido apenas para reduzir o quantum estabelecido a título 

de litigância de má-fé. (TJSP; 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

José dos Campos - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1008652-77.2018.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; J. 21/05/2019; 

DJE. 21/05/2019) Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do r. Juiz de 

Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 da Lei 

9.9990/95. Sorriso, 31 de janeiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004827-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE DE ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004827-70.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GIRLENE DE ANDRADE SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais em que a parte reclamante 

sustenta que foi incluída, indevidamente, pela reclamada, nos cadastros 

de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. A parte reclamada apresentou contrato (termo de 

adesão e contratação de serviços SMP) firmados entre a autora e a ré 

(Num. 27267981), extrato de comprovação de utilização da linha telefônica 

(Num. 27267983), bem como constou na contestação imagens das telas 

dos sistemas da requerida demonstrando que houve pagamentos de 

diversas faturas ao longo do tempo de contrato. Ainda que se afirme 

quanto ao extrato e imagens da contestação são apenas telas do sistema 

interno da ré, produzidos unilateralmente, sem a juntada de contrato com 

assinatura aposta pela parte autora, é certo que a exatidão dos dados 

cadastrais, a ocorrência de adimplemento parcial e a impugnação 

meramente genérica que lhes fez a parte autora, emprestam à 

documentação verossimilhança suficiente para que se conclua pela 

existência de relação jurídica. Assim, embora a parte reclamante sustente 

que a negativação é indevida, fato é que a reclamada comprovou a 

regularidade da cobrança, demonstrando, desta forma, a existência do 

negócio jurídico entre as partes, bem como a legitimidade da dívida que 

ocasionou a restrição. Nesse sentido: “Apelação cível. Ação declaratória 

negativa cumulada com indenizatória por danos morais. Prestação de 

serviço - telefonia. Asseverado desconhecimento da dívida. Relação 

jurídica incontroversa - extenso registro de chamadas e mensagens, ao 

lado de telas sistêmicas, a informar pagamentos pretéritos. 

Desnecessidade, no contexto, da apresentação do contrato escrito - ou 

ainda de sua gravação (grifei). Ausência de prova acerca do 

adimplemento. Débito exigível. Apontamento restritivo legítimo. Dano moral 

não evidenciado. Litigância de má-fé caracterizada - alteração da verdade 

dos fatos e utilização do processo para alcance de objetivo ilegal. 

Acertada imposição de pena – artigo 81, CPC. Resultado de improcedência 

preservado. Recurso improvido”. (TJSP; 34ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1032422-75.2017.8.26.0564; Relator (a): Tercio Pires; J. 28/08/2018; DJE. 

28/08/2018) “Negativação. Ação de indenização por danos morais. 

Sentença de procedência. Apelo da autora. Cópia de tela de sistema 

interno da ré que confirma a existência de relação jurídica entre as partes, 

o período da prestação de serviços e o valor das faturas pendentes de 

pagamento. (grifei) Contratação e prestação de serviços não impugnados 

pela autora. Relação contratual entre as partes incontroversa. 

Necessidade de valoração da prova apresentada. Débito referente a 

faturas pendentes, correspondentes aos serviços de telefonia prestados 

pela ré à autora. Negativação realizada no exercício regular de um direito. 

Alegação de falta de prévia notificação. Descabimento. Providência que 

cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, nos 

termos da Súmula 359 do C. STJ, não sendo oponível em face da ré. 

Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência pela 

autora. Apelo provido”. (TJSP; 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Apelação Cível 1000838-26.2018.8.26.0185; 

Relator (a): Carlos Dias Motta; DJE: 27/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO REFORMA COM A 

DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - DESCABIMENTO – A 

documentação apresentada pela empresa ré, consistente em telas 

sistêmicas, individualizou dados pessoais da autora, seu enderenço e 

demais dados que permitem concluir pela efetiva prestação de serviços 

por parte da ré (grifei) e da exigibilidade da dívida apontada nas bases de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito - Autora que mantinha outros 

apontamentos restritivos em seu nome no mesmo período da inclusão 

negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da Súmula 385 do C. 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, nessa parte. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS PENAS DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - Não houve configuração das 

hipóteses legais descritas nos incisos do art. 80 CPC. Necessidade de 

afastamento das penas de litigância de má-fé. Recurso provido, nessa 

parte”. (TJSP; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1083023-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter 

Fonseca; J. 09/05/2019; DJE. 15/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor 

que alega nunca ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da 

negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. (grifei) Cobrança legítima. Ausência de 

comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício 

regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé 

caracterizada. Redução da multa para 5% do valor da causa. Recurso 

parcialmente provido apenas para reduzir o quantum estabelecido a título 

de litigância de má-fé. (TJSP; 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

José dos Campos - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1008652-77.2018.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; J. 21/05/2019; 

DJE. 21/05/2019) Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do r. Juiz de 

Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 da Lei 

9.9990/95. Sorriso, 31 de janeiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004885-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004885-73.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JOSIANE SILVA DE SOUSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais em que a parte reclamante 

sustenta que foi incluída, indevidamente, pela reclamada, nos cadastros 

de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. A parte reclamada apresentou ligação na qual se 

confirma a contratação dos serviços (Num. 27268068) e a sua transcrição 

(Num. 27268048), extrato de utilização da linha telefônica (Num. 

27268048), bem como constou na contestação imagens das telas dos 

sistemas da requerida demonstrando que houve pagamento de fatura pela 

autora. Ainda que se afirme quanto ao extrato e imagens da contestação 

são apenas telas do sistema interno da ré, produzidos unilateralmente, 

sem a juntada de contrato com assinatura aposta pela parte autora, é 

certo que a exatidão dos dados cadastrais, a ocorrência de adimplemento 

parcial e a impugnação meramente genérica que lhes fez a parte autora, 

emprestam à documentação verossimilhança suficiente para que se 

conclua pela existência de relação jurídica. Assim, embora a parte 

reclamante sustente que a negativação é indevida, fato é que a reclamada 

comprovou a regularidade da cobrança, demonstrando, desta forma, a 

existência do negócio jurídico entre as partes, bem como a legitimidade da 

dívida que ocasionou a restrição. Nesse sentido: “Apelação cível. Ação 

declaratória negativa cumulada com indenizatória por danos morais. 

Prestação de serviço - telefonia. Asseverado desconhecimento da dívida. 

Relação jurídica incontroversa - extenso registro de chamadas e 

mensagens, ao lado de telas sistêmicas, a informar pagamentos pretéritos. 

Desnecessidade, no contexto, da apresentação do contrato escrito - ou 

ainda de sua gravação (grifei). Ausência de prova acerca do 

adimplemento. Débito exigível. Apontamento restritivo legítimo. Dano moral 

não evidenciado. Litigância de má-fé caracterizada - alteração da verdade 

dos fatos e utilização do processo para alcance de objetivo ilegal. 

Acertada imposição de pena – artigo 81, CPC. Resultado de improcedência 

preservado. Recurso improvido”. (TJSP; 34ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1032422-75.2017.8.26.0564; Relator (a): Tercio Pires; J. 28/08/2018; DJE. 

28/08/2018) “Negativação. Ação de indenização por danos morais. 

Sentença de procedência. Apelo da autora. Cópia de tela de sistema 

interno da ré que confirma a existência de relação jurídica entre as partes, 

o período da prestação de serviços e o valor das faturas pendentes de 

pagamento. (grifei) Contratação e prestação de serviços não impugnados 

pela autora. Relação contratual entre as partes incontroversa. 

Necessidade de valoração da prova apresentada. Débito referente a 

faturas pendentes, correspondentes aos serviços de telefonia prestados 

pela ré à autora. Negativação realizada no exercício regular de um direito. 

Alegação de falta de prévia notificação. Descabimento. Providência que 

cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, nos 

termos da Súmula 359 do C. STJ, não sendo oponível em face da ré. 

Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência pela 

autora. Apelo provido”. (TJSP; 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Apelação Cível 1000838-26.2018.8.26.0185; 

Relator (a): Carlos Dias Motta; DJE: 27/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO REFORMA COM A 

DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - DESCABIMENTO – A 

documentação apresentada pela empresa ré, consistente em telas 

sistêmicas, individualizou dados pessoais da autora, seu enderenço e 

demais dados que permitem concluir pela efetiva prestação de serviços 

por parte da ré (grifei) e da exigibilidade da dívida apontada nas bases de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito - Autora que mantinha outros 

apontamentos restritivos em seu nome no mesmo período da inclusão 

negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da Súmula 385 do C. 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, nessa parte. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS PENAS DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - Não houve configuração das 

hipóteses legais descritas nos incisos do art. 80 CPC. Necessidade de 

afastamento das penas de litigância de má-fé. Recurso provido, nessa 

parte”. (TJSP; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1083023-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter 

Fonseca; J. 09/05/2019; DJE. 15/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor 

que alega nunca ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da 

negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. (grifei) Cobrança legítima. Ausência de 

comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício 

regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé 

caracterizada. Redução da multa para 5% do valor da causa. Recurso 

parcialmente provido apenas para reduzir o quantum estabelecido a título 

de litigância de má-fé. (TJSP; 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

José dos Campos - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1008652-77.2018.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; J. 21/05/2019; 

DJE. 21/05/2019) Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC e, via 

de consequência, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto condenando 

a parte reclamante ao pagamento de R$151,40, devidamente corrigido pelo 

INPC e com juros legais a partir do vencimento. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do r. Juiz de 

Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 da Lei 

9.9990/95. Sorriso, 31 de janeiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004826-85.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004826-85.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO MELO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais em que a parte reclamante 

sustenta que foi incluída, indevidamente, pela reclamada, nos cadastros 

de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. A parte reclamada apresentou extrato de utilização da 

linha telefônica (Num. 26823626), bem como constou na contestação 

imagens das telas dos sistemas da requerida demonstrando que houve 

pagamentos de faturas ao longo do tempo de contrato. Ainda que se 

afirme quanto ao extrato e imagens da contestação são apenas telas do 

sistema interno da ré, produzidos unilateralmente, sem a juntada de 

contrato com assinatura aposta pela parte autora, é certo que a exatidão 

dos dados cadastrais, a ocorrência de adimplemento parcial e a 

impugnação meramente genérica que lhes fez a parte autora, emprestam à 

documentação verossimilhança suficiente para que se conclua pela 

existência de relação jurídica. Assim, embora a parte reclamante sustente 

que a negativação é indevida, fato é que a reclamada comprovou a 

regularidade da cobrança, demonstrando, desta forma, a existência do 

negócio jurídico entre as partes, bem como a legitimidade da dívida que 

ocasionou a restrição. Nesse sentido: “Apelação cível. Ação declaratória 

negativa cumulada com indenizatória por danos morais. Prestação de 

serviço - telefonia. Asseverado desconhecimento da dívida. Relação 

jurídica incontroversa - extenso registro de chamadas e mensagens, ao 

lado de telas sistêmicas, a informar pagamentos pretéritos. 

Desnecessidade, no contexto, da apresentação do contrato escrito - ou 

ainda de sua gravação (grifei). Ausência de prova acerca do 
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adimplemento. Débito exigível. Apontamento restritivo legítimo. Dano moral 

não evidenciado. Litigância de má-fé caracterizada - alteração da verdade 

dos fatos e utilização do processo para alcance de objetivo ilegal. 

Acertada imposição de pena – artigo 81, CPC. Resultado de improcedência 

preservado. Recurso improvido”. (TJSP; 34ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1032422-75.2017.8.26.0564; Relator (a): Tercio Pires; J. 28/08/2018; DJE. 

28/08/2018) “Negativação. Ação de indenização por danos morais. 

Sentença de procedência. Apelo da autora. Cópia de tela de sistema 

interno da ré que confirma a existência de relação jurídica entre as partes, 

o período da prestação de serviços e o valor das faturas pendentes de 

pagamento. (grifei) Contratação e prestação de serviços não impugnados 

pela autora. Relação contratual entre as partes incontroversa. 

Necessidade de valoração da prova apresentada. Débito referente a 

faturas pendentes, correspondentes aos serviços de telefonia prestados 

pela ré à autora. Negativação realizada no exercício regular de um direito. 

Alegação de falta de prévia notificação. Descabimento. Providência que 

cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, nos 

termos da Súmula 359 do C. STJ, não sendo oponível em face da ré. 

Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência pela 

autora. Apelo provido”. (TJSP; 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Apelação Cível 1000838-26.2018.8.26.0185; 

Relator (a): Carlos Dias Motta; DJE: 27/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO REFORMA COM A 

DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - DESCABIMENTO – A 

documentação apresentada pela empresa ré, consistente em telas 

sistêmicas, individualizou dados pessoais da autora, seu enderenço e 

demais dados que permitem concluir pela efetiva prestação de serviços 

por parte da ré (grifei) e da exigibilidade da dívida apontada nas bases de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito - Autora que mantinha outros 

apontamentos restritivos em seu nome no mesmo período da inclusão 

negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da Súmula 385 do C. 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, nessa parte. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS PENAS DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - Não houve configuração das 

hipóteses legais descritas nos incisos do art. 80 CPC. Necessidade de 

afastamento das penas de litigância de má-fé. Recurso provido, nessa 

parte”. (TJSP; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1083023-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter 

Fonseca; J. 09/05/2019; DJE. 15/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor 

que alega nunca ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da 

negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. (grifei) Cobrança legítima. Ausência de 

comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício 

regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé 

caracterizada. Redução da multa para 5% do valor da causa. Recurso 

parcialmente provido apenas para reduzir o quantum estabelecido a título 

de litigância de má-fé. (TJSP; 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

José dos Campos - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1008652-77.2018.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; J. 21/05/2019; 

DJE. 21/05/2019) Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do r. Juiz de 

Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 da Lei 

9.9990/95. Sorriso, 31 de janeiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004971-44.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAILSON CARDOSO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004971-44.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ALAILSON CARDOSO 

MOREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a 

parte reclamante sustenta que foi incluída, indevidamente, pela reclamada, 

nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. A parte reclamada apresentou extrato de 

utilização da linha telefônica da parte requerente (Num. 27306755), bem 

como constou na contestação imagens das telas dos sistemas da 

requerida demonstrando que houve pagamentos de diversas faturas ao 

longo do tempo de contrato. Ainda que se afirme quanto ao extrato e 

imagens da contestação são apenas telas do sistema interno da ré, 

produzidos unilateralmente, sem a juntada de contrato com assinatura 

aposta pela parte autora, é certo que a exatidão dos dados cadastrais, a 

ocorrência de adimplemento parcial e a impugnação meramente genérica 

que lhes fez a parte autora, emprestam à documentação verossimilhança 

suficiente para que se conclua pela existência de relação jurídica. Assim, 

embora a parte reclamante sustente que a negativação é indevida, fato é 

que a reclamada comprovou a regularidade da cobrança, demonstrando, 

desta forma, a existência do negócio jurídico entre as partes, bem como a 

legitimidade da dívida que ocasionou a restrição. Nesse sentido: “Apelação 

cível. Ação declaratória negativa cumulada com indenizatória por danos 

morais. Prestação de serviço - telefonia. Asseverado desconhecimento da 

dívida. Relação jurídica incontroversa - extenso registro de chamadas e 

mensagens, ao lado de telas sistêmicas, a informar pagamentos pretéritos. 

Desnecessidade, no contexto, da apresentação do contrato escrito - ou 

ainda de sua gravação (grifei). Ausência de prova acerca do 

adimplemento. Débito exigível. Apontamento restritivo legítimo. Dano moral 

não evidenciado. Litigância de má-fé caracterizada - alteração da verdade 

dos fatos e utilização do processo para alcance de objetivo ilegal. 

Acertada imposição de pena – artigo 81, CPC. Resultado de improcedência 

preservado. Recurso improvido”. (TJSP; 34ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1032422-75.2017.8.26.0564; Relator (a): Tercio Pires; J. 28/08/2018; DJE. 

28/08/2018) “Negativação. Ação de indenização por danos morais. 

Sentença de procedência. Apelo da autora. Cópia de tela de sistema 

interno da ré que confirma a existência de relação jurídica entre as partes, 

o período da prestação de serviços e o valor das faturas pendentes de 

pagamento. (grifei) Contratação e prestação de serviços não impugnados 

pela autora. Relação contratual entre as partes incontroversa. 

Necessidade de valoração da prova apresentada. Débito referente a 

faturas pendentes, correspondentes aos serviços de telefonia prestados 

pela ré à autora. Negativação realizada no exercício regular de um direito. 

Alegação de falta de prévia notificação. Descabimento. Providência que 

cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, nos 

termos da Súmula 359 do C. STJ, não sendo oponível em face da ré. 

Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência pela 

autora. Apelo provido”. (TJSP; 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Apelação Cível 1000838-26.2018.8.26.0185; 

Relator (a): Carlos Dias Motta; DJE: 27/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO REFORMA COM A 

DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - DESCABIMENTO – A 

documentação apresentada pela empresa ré, consistente em telas 

sistêmicas, individualizou dados pessoais da autora, seu enderenço e 

demais dados que permitem concluir pela efetiva prestação de serviços 

por parte da ré (grifei) e da exigibilidade da dívida apontada nas bases de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito - Autora que mantinha outros 

apontamentos restritivos em seu nome no mesmo período da inclusão 

negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da Súmula 385 do C. 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, nessa parte. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS PENAS DE 
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LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - Não houve configuração das 

hipóteses legais descritas nos incisos do art. 80 CPC. Necessidade de 

afastamento das penas de litigância de má-fé. Recurso provido, nessa 

parte”. (TJSP; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1083023-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter 

Fonseca; J. 09/05/2019; DJE. 15/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor 

que alega nunca ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da 

negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. (grifei) Cobrança legítima. Ausência de 

comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício 

regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé 

caracterizada. Redução da multa para 5% do valor da causa. Recurso 

parcialmente provido apenas para reduzir o quantum estabelecido a título 

de litigância de má-fé. (TJSP; 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

José dos Campos - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1008652-77.2018.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; J. 21/05/2019; 

DJE. 21/05/2019) Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do r. Juiz de 

Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 da Lei 

9.9990/95. Sorriso, 31 de janeiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005007-86.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEI ZANATTA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 

INDSH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ OAB - SP177682 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: DARLEI 

ZANATTA - ME Reclamado: INSTITUTO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Processo nº. 

1005007-86.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118699 Nr: 9115-54.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FRANCISCO PEREIRA, LUANA 

OLIVEIRA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,09 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.205, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas 

e o valor de R$ 143,69 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108749 Nr: 1225-64.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI APARECIDO MENDES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,09 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 286/294, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 143,69 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103524 Nr: 6537-55.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIR HILDO ROPKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 11/03/2020, com início às 15h30min, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 77/80: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 
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caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135459 Nr: 8220-59.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE SILVA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da SENTENÇA de 

fls.186/188 para ciência: “(...)Com estas considerações, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu, nas 

penas do art.171, caput, do CP, cumulada com a regra do artigo 14, II, 

também do Código Penal, e para ABSOLVER a acusada da imputação da 

prática dos crimes dos artigos 297 e 304, ambos do CP, com lastro no 

artigo 386, III, do CPP. I – DA PENA DE RECLUSÃO. O preceito estatuído 

pelo tipo penal do art. 171, caput, do CP estipula pena de reclusão de 01 

(um) a 05 (cinco) anos e multa, para a adequação típica direta sub 

examine. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma 

extrapola o tipo, haja vista que o crime foi premeditado(...) Após análise 

das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 

01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. (...). II – DA PENA DE MULTA. 

(...). Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu. III – 

DISPOSIÇÕES FINAIS. Fixo o regime inicial ABERTO. (...) Concedo ao réu o 

direito de recorrer em liberdade, máxime porque fixado o regime aberto. 

Condeno o acusado ao pagamento das despesas processuais, cobrança 

que ficará suspensa, nos termos da lei, pois deferidos os benefícios da 

Justiça gratuita. Dê-se ciência pessoal aos nobres membros do MPE e 

DPE, conforme disposição do art. 370, § 4°, CPP. Transitada em julgado a 

sentença para o MPE, venham os autos conclusos para o reconhecimento 

da prescrição punitiva, em sua modalidade retroativa, com base na pena 

em concreto. Cumpra-se, providenciando-se e expedindo-se o necessário 

com celeridade. (...)”.Fabiane NascimentoTécnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120082 Nr: 1621-41.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da SENTENÇA de fls. 

82/83 para ciência: “(...)Est Post, com espeque no art. 61 do CPP hodierno, 

julgo extinta a punibilidade do réu Haniel Hohl Silva, já qualificado, com 

fulcro no artigo 107, IV, do CP. Ciência ao MP. Oficie-se aos órgãos 

criminais registrais, como de estilo. Ás providências. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de praxe. P. R.I. (...)”.

Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141147 Nr: 11173-93.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI WEISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ZOGAIBE - 

OAB:19034-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,09 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.91/93 sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 143,69 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210987 Nr: 4206-90.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YASMIN SIMEI RAMOS DE 

ABREU - OAB:26517/O

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da SENTENÇA de fls. 

47/48 para ciência: “(...) Por todo o exposto, julgo improcedente a ação 

penal ajuizada, com lastro no art.386, III, do CPP, para ABSOLVER o réu da 

imputação descrita na exordial acusatória. Dê-se ciência aos membros do 

MPE e da DFE. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

dando-se as baixas e anotações de praxe. (...)”.

Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 83980 Nr: 3124-05.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar o 

acusado, já qualificado nos autos, como incurso na pena do artigo 217-A, 

do Código Penal.(...). Após análise das circunstâncias judiciais, 

sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, 

que desde já torno definitiva, à míngua de causa de agravantes, 

atenuantes, causa de aumento ou diminuição de pena. De acordo com o 

artigo 33, §2º, “a”, do CP, o regime inicial de cumprimento de pena do 

condenado será o FECHADO.Concedo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade, por estarem ausentes os requisitos da custódia 

cautelar.Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Intime-se pessoalmente o réu, e seu advogado via Dje, bem 

como, dê ciência pessoal ao MPE, conforme disposição do art. 370, § 4°, 

CPP. Ainda, determino que se comunique a vítima da presente decisão, por 

qualquer meio idôneo, inclusive telefônico, certificando-se, consoante 

artigo 201, §2º, do CPP. Transitada esta sentença em julgado, expeça-se 

guia definitiva de execução de pena e remeta-se o processo de execução 

à Vara das Execuções Criminais (art. 105 da Lei n.º 7.210/1984), 

lançando-se o nome do condenado no Rol dos Culpados, e, em seguida, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, preencha-se e remeta-se o boletim 

individual estatístico ao Departamento de Informática Policial (art. 809, 

incisos VI e VII do Código de Processo Penal), tudo nos termos da 

CNGC-MT. Determino, ainda, que, após o trânsito em julgado da presente 

condenação, suspendam-se os direitos políticos do condenado, enquanto 

durarem os efeitos da condenação, conforme dispositivo autorizador 

constitucional, art. 15, III, CF, e arquive-se mediante baixa e anotações de 
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praxe.Publicada com a entrega dos autos em cartório, fica o registro 

dispensado, nos termos da CNGC. Cumpra-se, providenciando-se e 

expedindo-se o necessário com celeridade.Sorriso/MT, 14 de outubro de 

2019.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118611 Nr: 9057-51.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEHANDER LUIZ DE SOUZA, CHARLENO 

DOS SANTOS FARIAS, VANESSA DA MATA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO - OAB:, SHARLON WILIAN 

SCHMIDT - OAB:16178/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR AS PARTES REQUERIDAS, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,09 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.286/304, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 143,69 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91091 Nr: 2664-81.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO APARECIDO DE LUCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,09 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.118, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas 

e o valor de R$ 143,69 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105595 Nr: 8679-32.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - OAB:13298/MT, 

KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19.370 - MT, WILLIAM DOS SANTOS 

PUHL - OAB:24067/O

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa, a 

fim de apresentar as razões recursais, no prazo legal.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249245 Nr: 16024-62.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257406 Nr: 22604-11.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarindo Domingos Sartori, DULCE SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO HORN, CELIA JONER HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:20.491/MT

 Vistos. HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo ora entabulado, razão por que JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso 

III, do CPC. Dou a sentença por publicada em audiência, transitando em 

julgado com a sua publicação, haja vista a renúncia ao prazo recursal. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme acordado. Sem custas, na forma 

do artigo 90, § 3º, do CPC. Considerando que as partes renunciam ao 

prazo recursal, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Por 

oportuno, PROMOVA-SE a retificação da autuação e distribuição (Código 

Apolo n. 194428) para que passe a figurar como demandado, ao invés de 

Clarindo Gomes Sartori, Clarindo Domingos Sartori.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285516 Nr: 13470-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ROCHA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 
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cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 194428 Nr: 10461-58.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO HORN, CELIA JONER HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARINDO GOMES SARTORI, DULCE SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE SANCHES 

DA COSTA - OAB:12989/MT, MAGNA KATIA SILVA SANCHES - 

OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos. HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo ora entabulado, razão por que JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso 

III, do CPC. Dou a sentença por publicada em audiência, transitando em 

julgado com a sua publicação, haja vista a renúncia ao prazo recursal. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme acordado. Sem custas, na forma 

do artigo 90, § 3º, do CPC. Considerando que as partes renunciam ao 

prazo recursal, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Por 

oportuno, PROMOVA-SE a retificação da autuação e distribuição (Código 

Apolo n. 194428) para que passe a figurar como demandado, ao invés de 

Clarindo Gomes Sartori, Clarindo Domingos Sartori.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196487 Nr: 12065-54.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTON PEREZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 

93/93-verso, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

que compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser 

distribuída na comarca de Campo Novo do Parecis/MT, devendo, na 

ocasião, apresentar cópia das guias de distribuição devidamente 

recolhidas, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226084 Nr: 15093-93.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LELIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256877 Nr: 22153-83.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINALVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Certifico que foi interposto recurso de apelação no prazo legal às fls. 

128/157 pela parte requerida. Desta forma, em atendimento ao Provimento 

nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267464 Nr: 30245-50.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Campos Martins, MICHELY FEITOSA 

MENDES CAMPOS, CARLOS ALBERTO PASQUINI, CLAUDIA PATRICIA 

NOGUEIRA DIAS, MARCELO MACHADO DIAS, MARLON CASSIO 

WIEGERT, RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:18226/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218-MT

 Certifico que a petição de fls. 154/154-verso menciona a juntada de 

cálculo atualizado do débito e custas para realização de avaliação, 

entretanto, nenhum anexo acompanhou a referida petição. Desta forma, 

em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos 

ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

autora para ciência e manifestação, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282821 Nr: 11334-53.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR DISMOBRAS IMP. EXP. 

DISTRIBUIÇAO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAES 

DOURADO NETO - OAB:PE/23.255

 Certifico que o autor requereu a expedição de certidão de inteiro teor para 

habilitação de seu crédito nos autos do processo de recuperação judicial 

da requerida. Ocorre que, para tanto, é necessário o recolhimento de guia 

de "processo em tramitação-sem busca", extraída do site do e. TJMT --> 

Emissão de Guias On Line. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para recolhimento de guia 

para expedição de "certidão de processo em tramitação-sem busca", no 

prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288780 Nr: 16096-15.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, HIRAN 

IMBROISI BRANT TEIXEIRA, ALLIANS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Alberto Rodrigues dos 

Santos Grassano - OAB:23852, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudia Regina Oliveira 

Santos Ferreira - OAB:10.765/MT, EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 

15.013-A

 Vistos. SAEM as partes intimadas para apresentarem as RAZÕES FINAIS 

no prazo sucessivo de 15 dias, a começar pela parte autora.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293796 Nr: 19954-54.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293796 Nr: 19954-54.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 

69/70, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser distribuída 

na comarca de Várzea Grande, devendo, na ocasião, apresentar cópia 

das guias de distribuição devidamente recolhidas, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312632 Nr: 12721-69.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PARADELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado de avaliação de fl. 49..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 313613 Nr: 13559-12.2019.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO SANTOS QUEIROZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COP TANGARA - CENTRO ODONTOLOGICO 

DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Alberto Rodrigues dos 

Santos Grassano - OAB:23852, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSYANE MARIA CORRÊA DA 

COSTA - OAB:14506

 Vistos. JUNTE-SE a cópia da alteração contratual. DESIGNO a audiência 

de oitiva das testemunhas Elizabete Tatiane Rossett Ramalho e Ramiro 

Murad Saad Neto para o dia 10 de março de 2020, às 14h00. EXPEÇA-SE 

mandado para a intimação da testemunha Ramiro Murad Saad Neto, uma 

vez que a comunicação pela parte não restou exitosa. No entanto, a 

intimação da testemunha Elizabete Tatiane Rossett Ramalho permanece 

sob a responsabilidade da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314078 Nr: 13945-42.2019.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERES AGROMERCANTIL COMERCIO DE CEREAIS 

EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIRA REGINA FURTAK ALMEIDA, JOÃO 

ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 49, diante 

da informação de fl. 54, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria 

de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317178 Nr: 16588-70.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI ANTUNES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIZ ADAMES, ELIO CUNHA, AQUILES 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANCARLO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 10799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos por certidão ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o 

advogado da parte autora para, no prazo de cinco dias, comparecer nesta 

Secretaria e retirar a certidão de distribuição da ação de fl. 63, cuja via 

original se encontra na contra-capa dos autos. Certifico, ainda, que a 

certidão de protesto é expedida nos termos do artigo 517 do CPC nos 

casos de cumprimento de sentença e quando se tratar de título executivo 

extrajudicial o protesto é realizado diretamente no cartório de protesto. 

Caso tenha interesse na restituição dos valores pagos pela guia nº 50510 

poderá requerê-lo diretamente à Diretoria do Foro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 329557 Nr: 25917-09.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE SANTOS PEREIRA BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE 

COOPERATIVAS DE ASSITENCIA A SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Dessa feita, como já consignado no ato judicial de fls. 

50/50-verso, sempre considerando a urgência do caso em questão, 

mediante a existência de risco à vida da parte autora, fora promovido o 

bloqueio do valor necessário para o cumprimento da aludida ordem judicial, 

consoante documentos a seguir juntados. Com efeito, restou frutífera tal 

diligência. Vale ressaltar que o importe bloqueado a maior já fora 

desbloqueado, consoante se extrai dos documentos que seguem com a 

vertente decisão. Logo, por analogia ao artigo 854, § 3º, do CPC, 

INTIME-SE a parte demandada pessoalmente acerca do bloqueio, a partir 

do que terá início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias 
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tornadas indisponíveis são impenhoráveis, (b) remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros ou que (c) cumpriu a ordem judicial, 

oportunidade em que poderá (d) apresentar orçamento inferior ao que fora 

utilizado para o bloqueio, no Estado de Mato Grosso. No entanto, em 

havendo insurgência quanto ao aludido bloqueio, além da inércia em 

cumprir a ordem judicial, ENCAMINHEM-SE os autos à DPE para manifestar, 

no prazo de 05 dias. Por fim, CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE com 

urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6019 Nr: 790-41.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Com. de Produtos Agricolas Ferrarin Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVALDINO ZAMBONI, LAUCIR JOSÉ FACCIO, 

EVANISE LÍRIO FACCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, como se extrai do termo de penhora de fls. 291/291-verso, os 

imóveis penhorados nos autos encontram-se matriculados sob n. 984 e n. 

060, ambas do CRI de Sapezal/MT. Ou seja: não condizem com as 

matrículas indicadas pela parte exequente à fl. 428.

Ademais, como se extrai da petição de fl. 382, a parte exequente requereu 

que apenas o imóvel matriculado sob n. 060 fosse levado à hasta pública 

a fim de "evitar o excesso de penhora".

Por fim, o ofício de fl. 411 revela que os imóveis matriculados sob n. 7.266 

e sob n. 7.265 foram levados à hasta pública nos Autos n. 

009/1.04.0002982-5 em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de 

Carazinho/RS.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, esclarecer 

se pretende a expropriação de todos os imóveis ou apenas do imóvel 

matriculado sob n. 060, como indicado à fl. 382, tal qual para apresentar a 

cópia da matrícula atualizada dos aludidos imóveis, além da manifestar 

sobre a informação contido no ofício de fl. 411.

Após, CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 294737 Nr: 20794-64.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCISIO FOLETTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCISIO FOLETTO PEREIRA - 

OAB:20686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 Vistos.

Diante do conteúdo do "decisum" de fls. 138/144, ENCAMINHEM-SE 

novamente os autos ao Contador Judicial para apurar o valor da dívida, 

observando, para tanto, o conteúdo da decisão de fls. 107/108, além do 

aludido "decisum".

Com o cálculo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 15 

dias, valendo o silêncio como concordância.

Com a concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO o cálculo 

da dívida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 323871 Nr: 21710-64.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DE CASTRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada até mesmo no bojo da 

Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 Sem prejuízo das determinações anteriores, sempre no propósito de 

resolver amigavelmente o litígio, DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 11 de fevereiro de 2020, às 15h00min, a ser conduzida por este Juízo, 

conforme autoriza o artigo 139, inciso V, do CPC.

INTIMEM-SE as partes acerca da solenidade designada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 160644 Nr: 10672-65.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO EMERICH, MARIA ARMELINDA AMERICO 

EMERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931-SP

 Vistos.

Como requerido, PROMOVA-SE o encaminhamento da missiva de fl. 111 

por meio de malote digital, nos termos do § 3º do art. 141 da CNGC.

Tendo em conta a manifestação de fls. 130/131 para designação de 

audiência de conciliação, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 03 

de março de 2020, às 16h30min, a ser conduzida por este Juízo, conforme 

autoriza o artigo 139, inciso V, do CPC.

No mais, INTIME-SE a parte executada acerca do conteúdo da petição de 

fl. 134.

Por fim, nada mais requerido, AGUARDE-SE o cumprimento da missiva de 

fl. 111.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 193744 Nr: 9924-62.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU GHELLAR, CLACI TEREZINHA ZAMIM 

GHELLAR, MAURO DALL AGO, CRISTIANE DALLABONA DALL AGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162 OAB/MT, MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - OAB:8.934 

OAB/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIS RIGO - 

OAB:23267

 Vistos.

Foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Infojud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 
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maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 No entanto, restou infrutífera tal diligência.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento da vertente demanda.

Sem prejuízo das determinações anteriores, nos moldes do § 3º do artigo 

782 do CPC, PROMOVA-SE a inclusão do nome da parte executada nos 

órgãos de proteção ao crédito, utilizando-se do sistema SerasaJud, como 

requerido.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135650 Nr: 5846-64.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: P. P. G. INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. I. C. DISTRIBUIDORA DE TINTAS E 

MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BICCA MACHADO - 

OAB:OAB/RS44096, Tiago Faganello - OAB:73.540-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 Vistos.

Considerando a informação contida na certidão de fl. 194 de que "a 

empresa não exerce mais suas atividades", INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, diante do pleito de penhora sobre o faturamente 

da empresa (fls. 278/278), indicar o endereço atualizado, se for o caso, 

da empresa executada, mormente para que seja possível a análise do 

aludido pedido, pugnando o que entender de direito para o andamento do 

feito.

Caso manifeste pelo desinteresse do pleito, sem nada requerer em 

substituição, ou se mantenha inerte, tendo em conta que se trata de título 

executivo judicial, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo, 

aguardando eventual manifestação da parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a pretensão não 

esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e 

seguintes, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 23730 Nr: 3701-16.2003.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO DALEFFE, JOÃO ANTONIO DOS SANTOS, 

IRENE BIAZON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, JULIERME ROMERO - OAB:6.240 oab/mt, LEANDRO DOS 

SANTOS TURATI - OAB:15.179/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Vistos.

Uma vez que a petição de fls. 331/345 não conta com a assinatura do 

patrono do executado, INTIME-SE o digno advogado do executado para, no 

prazo de 15 dias, subscrever a referida petição.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 115834 Nr: 5911-30.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADO PAULO DAL CASTEL, MERI REGINA 

GORETTI DAL CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Vistos.

Na forma dos artigos 9º e 10, ambos do CPC, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre a petição e documentos de 

fls. 383/395, pugnando o que entender de direito para o andamento do 

feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301389 Nr: 2555-75.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO MOTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA MARIA GELATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, ZILMA APARECIDA GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS 

- OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 108/109, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial às 

fls. 109-verso/111, oportunidade em que a parte executada, se não 

discordar do cálculo e houver parcela restante, deverá depositar eventual 

débito remanescente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278341 Nr: 7660-67.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE GILSE NATT GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - OAB:25162-0-MT, 

ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR 

JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISRAY ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:OAB/MT 18.798, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247

 Posto isso, ACOLHO a pretensão deduzida nos autos, razão por que 

CONFIRMO a liminar deferida às fls. 56/57 e JULGO PROCEDENTE o pedido 

da parte demandante, para DECLARAR quitada a dívida referente às 

parcelas de n. 37 a de n. 60, ou seja: todas as parcelas remanescentes 

do contrato, cujos valores estão consignados nos autos. Logo, 

EXPEÇA-SE alvará para que os valores depositados em Juízo sejam 

levantados em favor da parte demandada. CONDENO a parte demandada 

ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238551 Nr: 5903-72.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 126 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 
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impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228609 Nr: 17269-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES DONIZETE CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 102 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 330443 Nr: 110-50.2020.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE CASTRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523 OAB/MT

 Vistos. (...) Posto isso, RECEBO os embargos à execução sem o efeito 

suspensivo, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos. 

CITE-SE a parte embargada para, no prazo legal, responder à demanda, 

sob pena de revelia. Tal comunicação se dará pelo digno advogado da 

parte embargada, via publicação pelo DJE. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16639 Nr: 3023-69.2001.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CONCEIÇÃO BRUM MOULIN, 

ESPOLIO DE RENATO DA SILVA MOULIN, VALTER CAETANO LOCATELLI, 

PRISCILA BRUM MOULIN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:98.479 e 10.962, MARCELO SALVI - OAB:40989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871, LUCAS 

VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 (...)Posto isso, NÃO ACOLHO a exceção de pré-executividade de fls. 

1.644/1.653.CUMPRA-SE integralmente o ato judicial de fls. 

1.622/1.624-verso, como já determinado à fl. 1.654, mormente no que se 

refere ao item “3” e seguintes.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135792 Nr: 5994-75.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI MALAQUIAS DE SOUSA, MANOEL 

MALAQUIAS DA SILVA JUNIOR, CELSO MACHADO DE VASCONCELOS, 

ELIZABETE ROSA DA LUZ VASCONCELOS, CLARINDA DE PAULA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - 

OAB:23339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 (...) Por todo o exposto, NÃO ACOLHO o pleito de fls. 360/361. No 

entanto, considerando que a execução corre no interesse do credor, o 

Banco exequente, como se vê na manifestação de fls. 366/367-verso, 

concorda em limitar os atos executórios ao imóvel indicado para 

pagamento da dívida. Logo, os executados Manoel Malaquias da Silva 

Junior, Clarinda de Paula Silva, Celso Machado de Vasconcelos e Elizabete 

Rosa da Luz Vasconcelos, ao serem instados futuramente sobre os atos 

processuais do vertente feito, serão em virtude apenas dos atos 

expropriatórios do imóvel em questão. Passo seguinte, ENCAMINHEM-SE 

os autos à Contadoria Judicial para que, no prazo de 15 dias, manifeste 

sobre a impugnação apresentada às fls. 325/327-verso, com a devida 

fundamentação, sendo que, ratificando ou retificando o cálculo, deverá 

atualizá-lo até os dias atuais. Após, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem no prazo de 15 dias, valendo o silêncio como concordância, 

oportunidade em que a parte exequente deverá pugnar o que entender de 

direito para o andamento do feito. Em havendo concordância expressa ou 

tácita, desde já, HOMOLOGO o cálculo judicial. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 217221 Nr: 7725-33.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neki Confecções Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. A. da Silva Dias ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS 

- OAB:7688/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Considerando o disposto no artigo 854, § 5º, do CPC, CONVERTO o 

bloqueio de fl. 50 em penhora, sem necessidade de lavratura do termo, 

conforme documentos a seguir juntados. Posto isso, INTIMEM-SE as partes 

em litígio acerca da conversão do bloqueio em penhora. Em seguida, diante 

da conta bancária informada nos autos, a Secretaria de Vara, caso a 

conta bancária seja de titularidade do digno advogado e não se trate 

apenas de levantamento de honorários advocatícios, deverá certificar se 

(a) possui procuração “ad judicia” para receber e dar quitação e, na 

hipótese de a parte exequente ser analfabeta, se (b) a procuração fora 

lavrada por instrumento público. Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE 

alvará como solicitado. No entanto, na eventualidade de a procuração não 

satisfazer as exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de 

o alvará, quanto ao débito principal, ser expedido em nome da própria 

parte. Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado. Se o prazo 

transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará 

em nome da própria parte. Por outro lado, na hipótese de a conta bancária 

estar em nome da parte ou de se tratar apenas de levantamento de 

honorários advocatícios, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que se 

verifique que o digno advogado subscritor do requerimento possui 

procuração juntada aos autos, o que deverá ser devidamente certificado. 

Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de honorários e 

de débito principal, cada levantamento deverá receber o tratamento que 

lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme acima 

delineado. No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

dias, pugnar o que entender de direito para o andamento o feito, 

oportunidade em que deverá, ainda, apresentar o cálculo atualizado da 

dívida, com o decote do valor que será levantado em seu favor. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 155826 Nr: 4448-14.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSUEL FREIRE, SERGIO APARECIDO 

ANANIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO APARECIDO ANANIAS, ANTONIO 

JOSUEL FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FLORISVAL FREIRE - 

OAB:OAB/MS 18573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FLORISVAL 

FREIRE - OAB:OAB/MS 18573, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, 

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 Vistos.
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De início, no que se refere ao pleito incrustado no item “c” de fl. 539, como 

se vê às fls. 533/534, a aludida inscrição já fora realizada. Logo, perde 

objeto o pleito em questão.

Depois, considerando que a localização do executado, mesmo já citado, 

pode contribuir positivamente para o desenrolar da execução, colheu-se 

informação nos sistemas BACENJUD, SIEL e INFOSEG, sendo certo que é 

de incumbência da própria parte manter atualizado o respectivo cadastro, 

principalmente na Receita Federal e na Justiça Eleitoral.

 Dessa feita, CUMPRA-SE o contido no ato judicial de fls. 526/526-verso, 

nos seguintes endereços:

a) Rua 06, n. 467-W, Parati, Tangará da Serra/MT, CEP: 78.300-000; b) 

Rua Campo Grande (ao lado do número 277), Jardim Planalto, São José 

dos Quatro Marcos, CEP: 78.285-000; c) Rodovia MT 175, Km 02, Distrito 

Industrial, São José dos Quatro Marcos, CEP: 78.285-000; d) Rua 05, n. 

2.357-W, Planaltina, Tangará da Serra/MT, CEP: 78.300-000.

Do aludido mandado deverá constar, ainda, a informação de que o 

executado Sérgio Aparecido Ananias, conforme documentos a seguir 

juntados, desempenha suas funções na empresa Marfrig Global Foods, 

Tangará da Serra/MT, onde poderá ser encontrado e indagado acerca do 

seu atual endereço, se for o caso, o que, desde já, DEFIRO.

Sendo frutíferas ou infrutíferas as diligências acima determinadas, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 482 Nr: 85-09.1998.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Vistos.

MANTENHO a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

SUSPENDA-SE o cumprimento da vertente demanda, por conta da decisão 

de fls. 586/588.

AGUARDE-SE o julgamento do agravo de instrumento.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 24191 Nr: 4311-81.2003.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANAKA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABETE PAINI LEITE, AURO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides José Geier - OAB:4911, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT, NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - 

OAB:5052/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Vistos.

OFICIE-SE ao Detran, como requerido às fls. 313/314, para que, no prazo 

de 15 dias, informe acerca da existência de infrações de trânsito 

constantes em nome dos executados, entre os idos de 2015 até os dias 

atuais, e, caso positivo, para que indique a placa e o renavam dos 

veículos constantes das aludidas infrações.

Com a resposta, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito.

Por fim, considerando que a executada Izabete Paini Leite, não obstante 

devidamente intimada, consoante AR de fl. 319-verso, se manteve inerte 

em apresentar conta bancária para levantamento dos valores depositados 

nos autos, os aludidos valores deverão permanecer vinculados ao 

vertente feito, até que a aludida executada recobre interesse no seu 

levantamento.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277770 Nr: 7231-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MÚTUO 

DOS MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE GILSE NATT GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:OAB/MT 9.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que, na forma do § 2º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil, FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa.Por 

oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos 

do inciso I, do artigo 487, do CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado da 

sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 159174 Nr: 7896-92.2013.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: YCS, RPS, GCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTDS-SMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO 

- OAB:16.255-MT, DIEGO SILVA - OAB:12.809 OAB/MT, ERIKO SANDRO 

SUARES - OAB:8264-MT, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - 

OAB:13.978-A/MT, JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - OAB:OAB/MT 

11.837, LIGIA VASCONCELOS DE CARVALHO - OAB:11.086, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Obrigação de Fazer proposta por Yan 

Carpenedo Sampaio, representado por seus genitores e advogados 

Rullyan Peterson Sampaio e Giselle Cristian Carpenedo, visando que o 

município de Tangará da Serra disponibilize monitor para a turma do 5º ano 

B, período vespertino, da escola José Nodari, em função do menor ser 

portador de transtorno de déficit de atenção.

Considerando que parte autora aportou petitório à fl. 214 informando que o 

menor não estuda mais em escola municipal, em razão de não existir na 

rede o ensino médio, o qual está cursando atualmente, entendo que a 

extinção do presente feito por perda do objeto é medida que se impõe.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial de fl. 216, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

 Após, procedidas às baixas e anotações necessárias, arquivem-se os 

autos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 139919 Nr: 10439-39.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGdM, VJK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Defiro o petitório retro.

Expeça-se o necessário.

Após, proceda-se com o retorno dos autos ao arquivo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 142545 Nr: 1971-52.2012.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHSVDC, LSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - 

OAB:24324-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMEM-SE os procuradores da parte exequente para no prazo de 15 

(quinze) dias, regularizar a representação processual do exequente 

Matheus Henrique Sanches Vicente de Campos, bem como juntar planilha 

de atualização do débito alimentar, conforme abaixo descrito.

- Coação física – art. 528, § 8º do CPC - 03 (três) últimos meses, quais 

sejam, abril, maio e junho de 2019.

- Expropriação – art. 523 do CPC – parcelas em atraso de janeiro de 2018 

a junho de 2019 e os valores que não foram pagos referentes ao acordo 

fixado entre as partes às fls. 84/86.

Com a juntada da regularização da representação processual e planilha de 

cálculo atualizada, CUMPRA-SE a decisão de fl. 112.

 Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 320478 Nr: 19135-83.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBDL, DPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORACIO DA SILVA - 

OAB:4.816-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes às fls. 04/08.

Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea b, do Novo Código de Processo Civil.

Assim, RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre Vera 

Batista de Lima e Darciomar Paulo Perin.

Custas pelas partes, contudo, anotando serem estas beneficiárias da 

justiça gratuita.

 Publique-se. Intime-se.

 Expeça-se ofício ao Tabelionato de Registro Civil da Comarca de Tangará 

da Serra/MT, para que proceda com a competente averbação, bem como o 

competente formal de partilha.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 317405 Nr: 16764-49.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DLA, CLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARTINS - 

OAB:23.988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o requerimento de fl. 37, este juízo realizou buscas de 

endereço da parte requerida, junto aos sistemas INFOJUD, CAGED e SIEL, 

restando estas infrutíferas, conforme ordem de detalhamento.

 Dessa forma, INTIME-SE a parte autora, através de sua procuradora, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281490 Nr: 1003632-04.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SWG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEIA BATISTA TEODORO 

- OAB:19202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A/MT, JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:19.848-O

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 141, para tanto, encaminhem-se os autos ao 

arquivo provisório, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora por intermédio do procurador 

legal, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção do feito.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 250855 Nr: 17438-95.2017.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB, NMBK, CABN, NAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE AMORIM REIS - 

OAB:OAB/MT 8.262-E, Franciele Stallbaum de Moura - OAB:21055/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do trânsito em julgado do acórdão de fls. 289/290, proceda-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 264351 Nr: 27951-25.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN MICHELSON 

ESTEVES - OAB:48.555, VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 Vistos.

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos por Simone 

Aparecida Vill, no qual aponta contradição e omissão na decisão proferida 

à fl. 91, requerendo a condenação do requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Os embargos são tempestivos (fl. 93), razão pela qual os conheço e os 

aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo.

Entretando, antes da análise das alegações da parte embargante entendo 

necessário o contraditório, até porque se trata de embargos de 

declaração com efeito infringente, pois postula a parte embargante a 

condenação do embargado ao pagamentos das custas processuais e 

honorários de sucumbência.

Ademais, nos termos do § 2º do art. 1023 há disposição expressa que o 
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juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se nos casos em 

que eventual acolhimento do pedido implique a modificação da decisão 

embargada.

Desta forma, antes de julgar os presentes embargos, verifico que se faz 

necessário, a intimação do embargado para querendo manifestar-se.

Posto isso, abro prazo de 05 (cinco) dias para a parte embargada 

manifestar-se nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266246 Nr: 29344-82.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHFV, MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 Vistos.

 INTIME-SE a parte exequente, por intermédio da Defensoria Pública, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266247 Nr: 29346-52.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHFV, MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B

 Vistos.

 INTIME-SE a parte exequente, por intermédio da Defensoria Pública, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 247929 Nr: 15073-68.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GLT, SL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIBERTO COSTA NEVES - 

OAB:MT 13.225

 Vistos.

Tendo em vista o requerimento de fls. 64/65 , este juízo realizou buscas de 

endereço da parte requerida, junto aos sistemas INFOJUD, CAGED e SIEL, 

restando estas infrutíferas, conforme ordem de detalhamento.

No que tange a expedição de ofícios a empresas telefônicas, empresa de 

energia elétrica e CIRETRAN, vejo que não merece acolhimento, posto que 

o Poder Judiciário dispõe de meios para localização da parte requerida.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora, através de seus procuradores, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 297815 Nr: 23067-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDSJ, LDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso: I. DECRETO a prisão civil do executado Juniormar Lucidio 

Jacinto, pelo prazo de 03 (três) meses, caso não comprove o pagamento 

no ato da prisão, devendo o mesmo ser advertido de que, o cumprimento 

da pena não o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas 

(§ 5º do artigo 528 do CPC).II. REMETAM-SE os autos para atualização do 

débito, observando-se o que prescreve o art. 582, § 7º do CPC, qual seja, 

o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento 

da execução e as que se vencerem no curso do processo.III. EXPEÇA-SE 

mandado de prisão civil, devendo o executado ficar separado dos demais 

presos.IV. EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação do protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 c/c 528, §1º do CPC.Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 294052 Nr: 20170-15.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

12/05/2020, às 16h30min.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente para comparecerem a audiência 

acima designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a 

recusa à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se 

verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, 

para querendo apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 201577 Nr: 15942-02.2015.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVRDS, ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as tentativas de citação do requerido Tiago Bezerra 

Luis da Silva restaram infrutíferas, cumpra-se a decisão de fl. 56.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148638 Nr: 8541-54.2012.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA 

PUBLICA-NUCLEO CAMPO NOVO DO PARECIS - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAIRO DOMINGOS 

DARTORA, para devolução dos autos nº 8541-54.2012.811.0055, 

Protocolo 148638, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272809 Nr: 3299-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE MESQUITA DOS SANTOS, DAVID HECTOR 

PEREIRA SANTOS, LUZIA MESQUITA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE COSME PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 331644 Nr: 1138-53.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RJT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:16727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO:I – Apense-se o presente feito aos autos tombados sob o 

cód. 330497.II - INDEFIRO o pedido de busca e apreensão da menor.III - 

Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.IV - 

Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência de mediação e conciliação 

(art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas 

as seguintes observações:a) conterá apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) 

que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil.IV – 

EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Juína, a fim de que seja 

realizado com a máxima urgência estudo psicossocial na residência da 

parte requerente, esclarecendo a este juízo se o requerente exercia a 

guarda de fato da menor Ana Clara Alves Trevisan, bem como os laços 

afetivos do genitor com a criança. Com a juntada do estudo psicossocial e 

da contestação, abro vista ao Ministério Público.Em seguida, venham-me 

os autos conclusos.Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313675 Nr: 13630-14.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante a petição de fls. 40 requerendo a suspensão do processo, 

que em cumprimento ao art. 1º da Ordem de Serviço nº 001/2018 intimo a 

parte autora que o processo ficará suspenso pelo prazo de (30) (trinta) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330173 Nr: 26433-29.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DE BARROS CAMARGO, FERNANDO 

CAMARGO PEREIRA, GCP, MATHEUS SIMONETTI PEREIRA, MARCELO 

SIMONETTI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MAURICIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:13451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação do(a) inventariante, para que 

possa comparecer perante este Juízo da 2ª Vara Cível, a fim de assinar o 

Termo de Compromisso de Inventariante, no prazo de 05 (cinco) dias, 

referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 330497 Nr: 173-75.2020.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACAT, LAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IV - INDEFIRO por ora, os pedidos liminares pretendidos pela requerente 

concernente à guarda e alimentos provisórios em favor da parte 

requerente, ante a ausência dos requisitos ensejadores da tutela de 

urgência previstos no art. 300 do CPC.V - Designe-se data para realização 

da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência constante no 

Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca.VI. Cite-se a parte requerida (CPC, 

art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), 

sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada da autora ou do requerido na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) 

que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil.VII – 

Não havendo acordo no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

INTIME-SE a equipe técnica deste Juízo, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceda com a realização de estudo psicossocial na residência da 

parte autora, a fim de verificar a viabilidade/necessidade de modificação 

de guarda da menor em favor da requerente.Com a juntada do estudo 

psicossocial e da contestação, abro vista ao Ministério Público.Às 
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providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 320143 Nr: 18871-66.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - OAB:7354/MT, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES 

- OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, revogo a nomeação da inventariante (fl. 14), e, permanecendo 

habilitada nos autos apenas a herdeira menor, nomeio inventariante, 

Giovana Marcos Luppi, devidamente representada por sua genitora, 

Fernanda Marcos da Silva Luppi.Intimem-se a Sra. Fernanda Marcos da 

Silva Luppi e Emilli Rayanne Costa Silva para querendo propor ação de 

reconhecimento de união estável, em autos apartados. Intime-se a 

inventariante nomeada, através da sua representante legal, para cumprir a 

decisão de fl. 14.Seja dado conhecimento ao Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, Primeira Câmara de Direito Privado, acerca da presente 

decisão.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304869 Nr: 6651-36.2019.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Tomaz da Silva, IVONETE TOMAZ DA SILVA, 

VALDINEI TOMAZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sulviane Rigo Lustoza - 

OAB:24.651-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo os requerentes na pessoa da sua advogada, para 

que no prazo de 15 (quinze) dias manifeste acerca das respostas dos 

ofícios expedidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276357 Nr: 5971-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELlEN MERIAN DE SOUZA, JOSE FRANCISCO DE 

SOUZA, HELLEN CRISTINA DE SOUZA, CARLOS CESAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343, LUCAS ANTONIO BATISTÃO - OAB:OAB/MT 

16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR A PARTE AUTORA, na pessoa 

de seu advogado, para que providencie a juntada dos documentos 

pessoais do Sr. CARLOS CESAR DE SOUZA, no prazo de 05 (cinco) dias.

Marcela de Souza Garcia Sguarezi

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 178403 Nr: 20530-86.2014.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO DE MELO, JOSE EDMAR DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIA BENEDITA LARA DE 

MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão retro, não havendo manifestação, retornem os 

autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 156113 Nr: 4720-08.2013.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTIAGO TEIXEIRA GOMES FILHO, NAIL GOMES DE 

OLIVEIRA, GERALDO BERNARDO DE OLIVEIRA, ANA MARIA DOS 

SANTOS, JOSÉ TEIXEIRA GOMES, ANGELITA FIGUEIREDO GOMES, MARIA 

GOMES DE SOUZA, DOMINGOS FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HONORATA MACEDO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:, 

VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando a nota devolutiva efetivada pelo Cartório do 1º Ofício de 

Registro de Imóveis da Comarca de Arenapolis/MT (fl. 144), verifico que 

não condiz com a legislação pertinente, posto que ausência de menção do 

bem na partilha devidamente homologada por sentença, caberá em 

princípio a propositura de pedido de sobrepartilha, não havendo que se 

falar em não registro do formal de partilha devidamente expedido por este 

juízo.

Posto isso, oficie-se o Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da 

Comarca de Arenapolis/MT, para que proceda com o registro do formal de 

partilha expedido nestes autos, posto que a ausência do imóvel, no 

referido formal, conforme constou na nota devolutiva nº 039/2019, não é 

causa impeditiva registral.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se o requerente para manifestar nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, não havendo manifestação, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331644 Nr: 1138-53.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RJT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:16727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 28/29, que designo o dia 

17/04/2020 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça na audiência 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 222785 Nr: 12278-26.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ADÃO DA COSTA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº. 222785.

Vistos,

Haja vista o petitório de fls. 66 e considerando a alteração ocorrida no 

artigo 3° da Lei 13.340/2016, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento à presente execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223074 Nr: 12478-33.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA VIEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 223074.

Vistos,

Haja vista o petitório de fls. 74 e considerando a alteração ocorrida no 

artigo 3° da Lei 13.340/2016, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento à presente execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 163448 Nr: 523-73.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAL FERNANDO LOPES, NATAL DE JESUS 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 163448.

Vistos,

Haja vista o petitório de fls. 201 e considerando a alteração ocorrida no 

artigo 3° da Lei 13.340/2016, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento à presente execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 180841 Nr: 22780-92.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. G. FEDERICI E CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO TANGARÁ SHOPPING CENTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE MILLER FILHO - 

OAB:10240, KARLOS LOCK - OAB:16.828/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Autos nº: 180841.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: I. G. Federici e Cia Ltda Me.

Executado: Condomínio Tangará Shopping Center.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por I. G. Federici e Cia 

Ltda Me, em desfavor de Condomínio Tangará Shopping Center, todos 

qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, às fls. 182 foi bloqueado na conta 

bancária da parte executada via Bacenjud o valor remanescente da dívida.

Às fls. 184 foi certificado o decurso do prazo para o executado impugnar 

a penhora.

 É o relatório.

D E C I D O.

Entendo que foi satisfeita integralmente a obrigação, devendo o processo 

deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Considerando que não houve impugnação da parte Executada quanto ao 

valor bloqueado às fls. 182 via BACENJUD, converto referida 

indisponibilidade em penhora e procedo a transferência do valor à conta 

única.

Outrossim, defiro o levantamento pela parte exequente do valor 

bloqueado, mediante a expedição de competente alvará, devendo esta ser 

intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar os dados 

bancários para depósito.

Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do 

Provimento nº 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o 

seguinte:

a) em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar 

independentemente de qualquer outra providência;

b) em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de 

agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte:

b.1) o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para 

interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos 

autos no prazo de até 03 dias (§ 2º do art. 1.018 do CPC) a interposição 

do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e 

expeça-se o alvará;

 b.2) comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2º do 

art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu 

a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação 

poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo 

Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito 

suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que 

decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada 

de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo 

interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser 

liberado independentemente de certidão.

 Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do 

alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado 

também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta indicada para 

crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, 

nos termos do art. 450 da CNCG.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232922 Nr: 21860-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENA MARIA BASTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos nº. 232922.

Vistos,

Haja vista o petitório de fls. 72 e considerando a alteração ocorrida no 

artigo 3° da Lei 13.340/2016, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento à presente execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290796 Nr: 17658-59.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANY COSTA CARVALHO, MARIO 

JORGE BOUEZ ABRAHIM, ALUG ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT

 Autos nº: 290796.

 Vistos,

Tendo em vista que a Requerida Cristiany Costa Carvalho, apesar de 

devidamente citada, não contestou a ação, conforme certidão de fls. 141, 

com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, decreto sua 

revelia.

 Ademais, intimem-se a parte Requerente e os Requeridos Mario Jorge 

Bouez Abrahim e Alug Administradora de Bens Ltda. para, no prazo de 15 

(quinze) dias, informar se possui provas a produzir, sob pena de 

preclusão, justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292319 Nr: 18908-30.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MG 86.844, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Autos n.º 292319.

Vistos,

Tendo em vista as apresentações de contestação e impugnação 

complementares, cumpra-se o final da decisão de fls. 90/91, devendo as 

partes ser intimadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 312667 Nr: 12766-73.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IRMÃOS GONÇALVES EIRELI 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:12594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 312667.

Vistos,

Defiro o petitório de fls. 40, sendo assim, cite-se a requerida no endereço 

indicado no mesmo, nos termos da decisão de fls. 18.

Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 303837 Nr: 5854-60.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOZAMAR ALVES TITO, ZENILDA PEREIRA 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLA ROSE SAMPAIO SILVA RIBEIRO, 

LUCIANO RIBAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOLFO ALVES DA COSTA 

- OAB:4366/MT

 Autos nº. 303837.

Vistos,

Considerando que o autor e a requerida Michella Rose Sampaio Silva 

Ribeiro especificaram as provas que pretendem produzir às fls. 52 e 

54/57, intime-se o requerido Luciano Ribas Ribeiro para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, especifique as provas que pretende produzir, sob pena 

de preclusão, justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 317400 Nr: 16758-42.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DA SILVA, ALIFFY ADRIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MERCADOPAGO.COM 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20 .332 -A  MT ,  LU IZ  RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 24.197-A

 Autos nº. 317400.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 322968 Nr: 21058-47.2019.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS E SERV. 

PARA VEICULOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORRAN HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 322968.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de citação por edital formulado às fls. 37, uma vez que a 

parte requerente não demonstrou ter esgotado todos os meios de 

localização do endereço do requerido.

Assim, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicar novo endereço para citação da parte requerida ou requerer o que 

de direito.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 331170 Nr: 847-53.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DA SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 331170.

 Vistos,

 Compulsando aos autos, verifico que o contrato juntado com garantia de 

alienação fiduciária entre as partes (fls. 16v/17v) não contém a assinatura 

da parte requerida.

Desse modo, é insuficiente o conjunto probatório trazido pela parte autora, 

haja vista não restar comprovado que fora pactuado um contrato de 

alienação fiduciária entre as partes, conforme aduz o autor em sua inicial.

Nesta senda temos os seguintes julgados:

“BUSCA E APREENSÃO. Alienação fiduciária. Contrato não assinado pelo 

réu, conforme prova pericial grafotécnica. Negócio inexistente em face do 

réu. Pretensão julgada improcedente. Recurso não provido.

(TJ-SP – APL: 00111675520098260533 sp 0011167-55.2009.8.26.0533, 

Relator: Sá Duarte, Data de Julgamento:15/09/2014, 33ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 16/09/214)” (grifo nosso)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

-PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO- 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - PACTUAÇÃO E ASSINATURA IMPUGNADAS PELO RÉU - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO 

CONTRATUAL PELO DEMANDADO - ÔNUS DA PARTE AUTORA - 

REALIZAÇÃO DE EXAME TÉCNICO - DESÍDIA DO REQUERENTE - 

VERIFICAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO VESTIBULAR MANTIDA - Não 

há violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal quando as razões se 

opõem ao que foi decidido na r. Sentença, evidenciando o inconformismo 

da Recorrente - Diante da negativa do Réu de que celebrou a Avença 

objeto da causa, com questionamento da veracidade da firma aposta no 

instrumento, incumbe à Demandante a demonstração da titularidade da 

assinatura lançada no documento - Não havendo a Requerente formulado 

pedido de produção de provas, mas, ao contrário, dispensado a 

consecução de diligências adicionais, encontra-se evidenciada a 

preclusão lógica, não podendo a litigante se valer, em grau de recurso, da 

alegação de violação ao Devido Processo Legal - Ausente a comprovação 

de que o Contato foi efetivamente ajustado pelo Postulado, improcede o 

pleito inicial.

(TJ-MG – AC: 10105120351264001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, 

Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 16/07/2019) (grifo 

nosso)

Assim, com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, faculto a parte 

requerente emendar a inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar a 

cópia do contrato com garantia de alienação fiduciária devidamente 

assinado pela parte requerida, comprovando, desse modo, que realmente 

fora firmado o contrato entre as partes, isso sob pena de indeferimento da 

inicial e cancelamento da distribuição.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 326351 Nr: 23511-15.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A TRANSPORTES RODOVIARIOS DE 

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 326351.

 Natureza: Busca e Apreensão.

 Requerente: Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.

 Requerido: V. A Transportes Rodoviários de Cargas Ltda.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Bradesco Administradora de Consórcio Ltda em face de V. A Transportes 

Rodoviários de Cargas Ltda, ambos qualificados.

Realizados alguns atos, a parte requerente, às fls. 25, pugnou pela 

desistência da presente ação, informando a realização de composição 

extrajudicial.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Em não havendo angularização do processo, é desnecessária a anuência 

da parte contrária, motivo pelo qual homologo a desistência da ação, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ademais, informo que não houve nenhuma restrição judicial, via RENAJUD, 

nos presentes autos sobre o veículo litigioso, nem mesmo foi determinada 

a inclusão judicial do nome do requerido nos órgãos de proteção ao 

crédito.

 Por fim, informo que as custas processuais remanescentes, se houver, 

serão pagas pela parte requerente, nos termos do art. 90, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 326357 Nr: 23514-67.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A TRANSPORTES RODOVIARIOS DE 

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 326357.

 Natureza: Busca e Apreensão.

 Requerente: Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.

 Requerido: V. A Transportes Rodoviários de Cargas Ltda.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Bradesco Administradora de Consórcio Ltda em face de V. A Transportes 
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Rodoviários de Cargas Ltda, ambos qualificados.

Realizados alguns atos, a parte requerente, às fls. 33, pugnou pela 

desistência da presente ação, informando a realização de composição 

extrajudicial.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Em não havendo angularização do processo, é desnecessária a anuência 

da parte contrária, motivo pelo qual homologo a desistência da ação, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ademais, informo que não houve nenhuma restrição judicial, via RENAJUD, 

nos presentes autos sobre o veículo litigioso, nem mesmo foi determinada 

a inclusão judicial do nome do requerido nos órgãos de proteção ao 

crédito.

 Por fim, informo que as custas processuais remanescentes, se houver, 

serão pagas pela parte requerente, nos termos do art. 90, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 312293 Nr: 12470-51.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:OAB/MT 23.683-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 312293.

 Natureza: Busca e apreensão.

Requerente: Omni s/a Credito Financiamento e Investimento.

 Requerido: Luciano da Silva Leite.

 Vistos,

 Omni s/a Credito Financiamento e Investimento ajuizou a presente ação de 

busca e apreensão com pedido liminar em face de Luciano da Silva Leite, 

ambos qualificados na inicial, com fundamento no Decreto-lei 911/69, 

visando a apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi alienado 

fiduciariamente em garantia.

 A inicial veio instruída com o contrato de alienação em garantia, tendo 

também comprovado a mora por meio do recebimento da notificação 

extrajudicial, conforme fls. 07v.

 Deferida a liminar (fls. 24/25), o bem foi apreendido e depositado (fls. 

30/32).

 O Requerido foi citado pessoalmente, contudo, deixou transcorrer in albis 

o prazo para purgar a mora ou apresentar contestação (certidão de fls. 

36).

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, 

torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil, combinado com o art. 3º, parágrafo 4º, do Decreto-lei nº 

911/69) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do Código de 

Processo Civil, ensejando, assim, a procedência do pedido.

 Ressalto que embora a presunção de veracidade decorrente do art. 344 

do Código de Processo Civil seja relativa, concluo pela análise dos autos 

que o pedido da parte Requerente merece ser acolhido, pois o conjunto 

probatório comprova a tese esposada na inicial, sustentando a presunção 

que lhe favorece.

 Consigno que a inicial veio instruída com o contrato firmado entre as 

partes, bem como fora juntado o instrumento de protesto, para 

comprovação da mora do Requerido.

 Dessa forma, diante da comprovada inadimplência da parte Requerida 

com relação às prestações do contrato de financiamento, a parte 

Requerida passa a ter a posse injusta sob o bem objeto do contrato.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 

911/69, julgo procedente o pedido, consolidando nas mãos do Requerente 

a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, 

cuja apreensão liminar torno definitiva.

 Por fim, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Outrossim, intime-se novamente a parte autora acerca da complementação 

de diligência solicitada pela oficial de justiça, conforme certidão de fls. 33.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 29 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316074 Nr: 15628-17.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOMAS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT-13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim 

Paraíso, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 326355 Nr: 23513-82.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A TRANSPORTES RODOVIARIOS DE 

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 326355.

 Natureza: Busca e Apreensão.

 Requerente: Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.

 Requerido: V. A Transportes Rodoviários de Cargas Ltda.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Bradesco Administradora de Consórcio Ltda em face de V. A Transportes 

Rodoviários de Cargas Ltda, ambos qualificados.

Realizados alguns atos, a parte requerente, às fls. 19, pugnou pela 

desistência da presente ação.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Em não havendo angularização do processo, é desnecessária a anuência 

da parte contrária, motivo pelo qual homologo a desistência da ação, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ademais, informo que não houve nenhuma restrição judicial, via RENAJUD, 

nos presentes autos sobre o veículo litigioso, nem mesmo foi determinada 

a inclusão judicial do nome do requerido nos órgãos de proteção ao 

crédito.

 Por fim, informo que as custas processuais remanescentes, se houver, 

serão pagas pela parte requerente, nos termos do art. 90, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 30 de janeiro de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 230541 Nr: 18946-13.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVETE TEREZA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 230541.

Vistos,

Haja vista o petitório de fls. 108 e considerando a alteração ocorrida no 

artigo 3° da Lei 13.340/2016, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento à presente execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271590 Nr: 2433-96.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLAN ONOFRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos nº: 271590.

 Vistos,

 Polo Comércio de Veículos Ltda-Me, às fls. 157/158, opôs embargos de 

declaração em face da sentença de fls. 155, aduzindo ser omissa, por 

não haver pronunciamento acerca da fixação de honorários 

sucumbenciais.

 É o necessário à análise e decisão.

Conheço dos embargos por se mostrarem tempestivos, consignando 

desde já que no mérito os embargos merece acolhimento.

 Isso porque reconheço a alegada omissão na sentença de fls. 155, haja 

vista que não foram fixados honorários sucumbenciais, sendo que as 

partes requeridas já haviam contestado nos autos.

Neste sentido colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO INICIAL DAS CUSTAS E DESPESAS 

PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, COM 

PERMISSÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO 

PROCESSO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N°. 27 DO FETJ, QUE 

DETERMINA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS ANTES DA PROLAÇÃO DA 

SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 290 E 485, INCISO IV DO 

CPC. CONDENAÇÃO DA AUTORA A PAGAR AS CUSTAS PROCESSUAIS, 

MAS NÃO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU, 

QUE PRETENDE VÊ-LA CONDENADA A PAGAR ESTA VERBA. 

INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUTORA-APELADA QUE, APÓS O 

JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 

0065588-27.2015.8.19.0000, QUE DEFERIU O SEU REQUERIMENTO DE 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL, QUEDOU-SE INERTE. DECISÃO 

DO REFERIDO AGRAVO QUE NÃO FOI OBJETO DE NENHUM RECURSO. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

DEVIDOS MESMO QUANDO PROFERIDA SENTENÇA DESESTIMATÓRIA. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 6°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBA 

HONORÁRIA FIXADA NO PERCENTUAL MÍNIMO. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO DO AUTOR. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ.

(TJ-RJ – APL: 03823677820158190001, Relator: Des(a). ANDREA 

FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/10/2018, VIGÉSIMA QUARTA 

CÂMARA CÍVEL)(original sem grifo)

Desse modo, passo a suprir a omissão, nos seguintes termos:

“Conforme relatado, foi determinado à parte Requerente o recolhimento 

das custas processuais, haja vista a revogação da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Contudo, a mesma quedou-se inerte, 

conforme certidão de fls. 154, de modo que não há outra alternativa a 

esse juízo que não seja a extinção do feito.

Destaco, outrossim, que o art. 290 do Código de Processo Civil dispõe 

que: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, devendo ser 

cancelada a distribuição do feito, conforme dispõe o artigo 290 do Código 

de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, nos termos do art. 90 do Código de 

Processo Civil.

A título de honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, §6º, do Código 

de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento de 10% sobre o 

valor atualizado da causa.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

 P. R. I. C.”

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração de fls. 157/158, para 

suprir a omissão apontada nos termos acima, a qual passará a integrar a 

sentença de fls. 155.

 Intimem-se.

 Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263898 Nr: 27611-81.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELITO JOSE VAINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX TAFURI DORNELLES, UNIMED VALE DO 

SEPOTUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - 

OAB:21482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.574 OAB/MT, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LUIZ JOSÉ 

FERREIRA - OAB:8212, VALDIR FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:4862-A/ MT

 Autos nº. 263898.

Vistos,

Diante da informação de fls. 276, cumpre-me substituir o perito nomeado 

por outro, conforme estabelece o inciso II do art. 468 do Código de 

Processo Civil.

Assim, nomeio como perito o médico Dr. João Leopoldo Baçan, podendo 

ser encontrado na Rua Barão de Melgaço, n° 2754, Edifício Work Tower, 

sala 908, Centro Sul, Cuiabá/MT, telefone: (65) 99601-1639, nesta cidade, 

para realizar perícia médica, que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, desde já, 

o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo.

Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso, indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, comprove sua 

especialização, bem como informe seus contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais (art. 465, § 2º, do CPC).

Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) 

dias.

Havendo concordância quanto aos honorários, deverão estes ser 
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suportados conforme determinado ao final das fls. 232.

Em seguida, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do CPC).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do NCPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. Perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito acerca do laudo 

pericial, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requererem o que de direito.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 294597 Nr: 20675-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GERALDO DE MELLO, CAROLINA 

S. MATIAS SANTOS DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:279654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 294597.

Vistos,

 Tendo em vista a certidão de fls. 57, compulsando os autos verifico não 

ter sido realizado pedido expresso de gratuidade de justiça na petição 

inicial, tampouco o recolhimento de custas.

 Nesta esteira, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar à inicial formulando o pedido expresso de gratuidade da justiça, 

comprovando o seu estado de hipossuficiência, juntando aos autos 

declaração de Imposto de Renda (IR), conforme preleciona o art. 99, § 2º, 

do CPC, ou pague as custas iniciais, sobre o valor da causa, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232986 Nr: 21879-56.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI CELESTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 232986.

Vistos,

Haja vista o petitório de fls. 65 e considerando a alteração ocorrida no 

artigo 3° da Lei 13.340/2016, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento à presente execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 234451 Nr: 262-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 234451.

Vistos,

Haja vista o petitório de fls. 115 e considerando a alteração ocorrida no 

artigo 3° da Lei 13.340/2016, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento à presente execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266754 Nr: 29660-95.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ACKERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENY DE ARRUDA RIBEIRO 

DE JESUS FERREIRA - OAB:14108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Autos nº: 266754.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 251//253. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, intime-se a parte autora para requerer o que de 

direito, no prazo de 15 dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 251436 Nr: 17849-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO BATISTA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 251436.

Vistos,

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 296 de 1001



Haja vista o petitório de fls. 85 e considerando a alteração ocorrida no 

artigo 3° da Lei 13.340/2016, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento à presente execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171375 Nr: 13247-12.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA, EDINEY 

RODRIGUES, ZAQUIELY GUZATTI KLAFKE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Autos nº: 171375.

 Vistos,

 Diante do lapso temporal ocorrido entre o pedido de fls. 182 e o presente 

despacho, indefiro o pedido de dilação do prazo formulado às fls. 182.

 Portanto, intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito, com a advertência de que não 

havendo manifestação, o processo será extinto.

Às providências.

 Tangará da Serra -MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 177003 Nr: 19061-05.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILOMAR DE QUADROS ZUCONELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP Catarinense Comércio, Importação e 

Exportação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELAINE STOCK - 

OAB:OAB / RS 66.980

 Autos nº: 177003.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Zilomar de Quadros Zuconelli.

 Executado: Gp Catarinense Comércio, Importação e Exportação Ltda.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença em que contende Zilomar de 

Quadros Zuconelli em face de Gp Catarinense Comércio, Importação e 

Exportação Ltda, ambos devidamente qualificados.

Às fls. 240 o exequente peticionou informando o integral cumprimento da 

obrigação, requerendo a transferência dos valores mediante a expedição 

do competente alvará.

Informou em mesmo petitório que os honorários encontram-se penhorados 

no rosto dos autos, motivo pelo qual deixa de requerer pelo seu 

levantamento.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Consigno que a quantia referente aos honorários advocatícios, que se 

encontra penhorada no rosto dos autos, deverá ser vinculada aos autos 

n° 8010259-71.2017.8.11.0055 que tramita perante a Vara Especializada 

dos Juizados Especiais Cível, Criminal e Fazenda Pública desta Comarca.

Outrossim, defiro o levantamento pela parte exequente da quantia de R$ 

12.995,36 depositada judicialmente, referente a condenação, mediante a 

expedição de competente alvará para a conta bancária indicada às fls. 

240.

Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do 

Provimento nº 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o 

seguinte:

a) em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar 

independentemente de qualquer outra providência;

b) em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de 

agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte:

b.1) o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para 

interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos 

autos no prazo de até 03 dias (§ 2º do art. 1.018 do CPC) a interposição 

do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e 

expeça-se o alvará;

 b.2) comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2º do 

art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu 

a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação 

poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo 

Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito 

suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que 

decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada 

de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo 

interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser 

liberado independentemente de certidão.

Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do 

alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado 

também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta indicada para 

crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, 

nos termos do art. 450 da CNCG.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 323756 Nr: 21619-71.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON LUIZ DA CRUZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:17.737, 

NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3.610-B, MARIANA ROSA GOLBERTO - OAB:16.155-MT, MÉRILLY 

LAÍS SAVAN SOARES - OAB:21.474, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 Autos n.º 323756.

Vistos,

O Requerido, em sua contestação de fls. 108/121, denunciou à lide a 

seguradora Allianz Seguros S.A., com quem mantinha na época dos fatos, 

contrato de seguro.

O pedido encontra respaldo no inciso II do art. 125 do Código de Processo 

Civil que, assim dispõe:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das 

partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi 

transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da 

evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em 

ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.

Ante o exposto, com fundamento no inciso II do art. 125 do Código de 

Processo Civil, defiro o pedido de denunciação à lide de Allianz Seguros 

S.A.

 Cite-se a litisdenunciada, advertindo-a que o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra do inciso III do art. 

335 do Código de Processo Civil.

Na hipótese de a parte litisdenunciada alegar em sua contestação fato 
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impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Procedam-se as retificações necessárias.

Feito isto, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158041 Nr: 6637-62.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GILMAR VAN DER SAND, FABIO VALENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSLAÇO TRANSPORTES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B, 

PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 Autos nº: 158041.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 573. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, intime-se a parte autora para requerer o que de 

direito, no prazo de 15 dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 217312 Nr: 7795-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº. 217312.

Vistos,

Haja vista o petitório de fls. 119 e considerando a alteração ocorrida no 

artigo 3° da Lei 13.340/2016, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento à presente execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 226888 Nr: 15781-55.2016.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON FOGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 226888.

 Vistos,

Compulsando aos autos verifico que, às fls. 103, após o trânsito em 

julgado da sentença que homologou a desistência da ação, foi certificado 

que ainda há pendente o pagamento da quantia de R$ 514,36, referente às 

diligências complementares.

Às fls. 104, a parte requerente foi intimada para efetuar o respectivo 

pagamento.

Às fls. 105, fora certificado o decurso do prazo para a manifestação da 

parte autora referente a certidão de fls. 103.

Tendo em vista que a parte requerente não realizou o pagamento 

referente as diligências complementares do Oficial de Justiça, intime-se 

novamente esta para, no prazo de 05 dias, recolher o complemento da 

diligência informado às fls. 103.

Decorrido o prazo sem o recolhimento, dê-se ciência ao Sr. Meirinho para, 

querendo, adotar as providências necessárias para o recebimento do 

valor.

Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227073 Nr: 15899-31.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY PEREIRA DE OLIVIERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 227073.

Vistos,

Haja vista o petitório de fls. 125 e considerando a alteração ocorrida no 

artigo 3° da Lei 13.340/2016, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento à presente execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227584 Nr: 16330-65.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONALDO QUINTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 227584.

Vistos,

Haja vista o petitório de fls. 88 e considerando a alteração ocorrida no 

artigo 3° da Lei 13.340/2016, intime-se a parte exequente para dar 
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prosseguimento à presente execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228455 Nr: 17101-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Rosa de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº. 228455.

Vistos,

Haja vista o petitório de fls. 77 e considerando a alteração ocorrida no 

artigo 3° da Lei 13.340/2016, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento à presente execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228568 Nr: 17207-05.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELINA LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 228568.

Vistos,

Haja vista o petitório de fls. 71 e considerando a alteração ocorrida no 

artigo 3° da Lei 13.340/2016, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento à presente execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228614 Nr: 17278-07.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR KILLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 228614.

Vistos,

Haja vista o petitório de fls. 71 e considerando a alteração ocorrida no 

artigo 3° da Lei 13.340/2016, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento à presente execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147729 Nr: 7556-85.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denilson Trajano de Oliveira - 

OAB:9700-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNO LIMA 

GUIMARAES - OAB:78069/165846, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE 

MACHADO - OAB:84.400/165.788

 Autos nº: 147729.

Natureza: Declaratória.

Requerente: Alice Ferreira dos Santos.

Requeridos: Banco BMG S/A.

Vistos,

 Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c 

pedido de repetição de indébito ajuizado por Alice Ferreira dos Santos, em 

desfavor de Banco BMG S/A, todos qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, às fls. 181/183 a parte requerida 

peticionou e juntou documentos comprovando o pagamento da 

condenação, bem como informou o cumprimento das obrigações de fazer.

Às fls. 184/185 foi intimada a parte exequente para manifestar a respeito 

do petitório e comprovantes de fls. 181/183, sendo certificado às fls. 186 

o decurso do prazo para manifestação.

 É o relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Determino o levantamento pela parte autora dos valores depositados 

judicialmente, mediante a expedição de competente alvará.

Desse modo, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicar conta bancária para a expedição de alvará de levantamento da 

quantia depositada em juízo.

Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do 

Provimento nº 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o 

seguinte:

a) em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar 

independentemente de qualquer outra providência;

b) em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de 

agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte:

b.1) o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para 

interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos 

autos no prazo de até 03 dias (§ 2º do art. 1.018 do CPC) a interposição 

do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e 

expeça-se o alvará;

 b.2) comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2º do 

art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu 

a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação 

poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo 

Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito 

suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que 

decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada 

de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo 

interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser 

liberado independentemente de certidão.

Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do 

alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado 

também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta indicada para 

crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, 

nos termos do art. 450 da CNCG.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.
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P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 152221 Nr: 835-83.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.977, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT13431/B

 Autos nº: 152221.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 388/389. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, intime-se a parte autora para requerer o que de 

direito, no prazo de 15 dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 28364 Nr: 2252-52.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YOSHIE MIASATO & CIA LTDA, IOLANDA 

YOSHIE MIASATO, SARAH MIASATO MUNCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JONAS RACHID MURAD FILHO - OAB:6.105 

OAB/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB: 3.659-A/MT

 Autos nº: 28364.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 560, na presente data realizei a transferência 

dos valores bloqueados para a conta única, convertendo a 

indisponibilidade em penhora, conforme extrato em anexo.

 Por consequência, autorizo o levantamento dos valores penhorados às 

fls. 556/557, na conta bancária indicada às fls. 559.

Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do 

Provimento nº 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o 

seguinte:

a) em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar 

independentemente de qualquer outra providência;

b) em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de 

agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte:

b.1) o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para 

interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos 

autos no prazo de até 03 dias (§ 2º do art. 1.018 do CPC) a interposição 

do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e 

expeça-se o alvará;

 b.2) comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2º do 

art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu 

a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação 

poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo 

Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito 

suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que 

decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada 

de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo 

interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser 

liberado independentemente de certidão.

Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do 

alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado 

também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta indicada para 

crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, 

nos termos do art. 450 da CNCG.

Após, intimem-se as partes para requererem o que de direito, no prazo de 

15 dias.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 205324 Nr: 18955-09.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJ COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO 

LTDA – ME, ERSA MIQUELINI RAVAGNANNI, KAREN RODRIGUES 

PEGORARO, GUSTAVO RAVAGNANI NAVARRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 Autos nº: 205324.

 Vistos,

A parte Exequente, às fls. 184/186, requereu a suspensão da Carteira 

Nacional de Habilitação e dos cartões de crédito da parte Executada, além 

da inclusão do nome dos executados nos órgãos de proteção ao crédito.

 É o necessário à análise e decisão.

 Em regra, o devedor responde com seu patrimônio para satisfação da 

dívida, conforme dispõe o art. 789 do Código de Processo Civil e art. 391 

do Código Civil, sendo que atualmente há somente uma exceção à regra 

que autoriza a responsabilização pessoal, que é a prisão civil do devedor 

de alimentos, disposta no art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, embora o art. 139, IV, do Código de Processo Civil autorize 

que o juiz utilize outras medidas para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, é evidente que essas medidas não podem extrapolar o que a 

própria norma preceitua a respeito da responsabilização do devedor, bem 

como não abre ao juiz possibilidades ilimitadas para forçar o cumprimento 

da obrigação.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE 

HABILITAÇÃO (CNH) E DO PASSAPORTE DOS DEVEDORES. MEDIDAS 

EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Muito embora o artigo 797, caput, do 

Código de Processo Civil estabeleça que a execução é desenvolvida no 

interesse do credor, não se pode ignorar que o direito do exequente sofre 

limitações derivadas dos direitos do devedor, que deve ter sob proteção, 

entre outros, o direito de locomoção e o direito à dignidade. 2. Em que pese 

o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autorizar o Juiz a adotar 

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 
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nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua 

aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade 

e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o 

esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de 

cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida 

excepcional. 3. Não havendo qualquer circunstância fática que denote a 

utilização de veículo ou a frequência de viagens ao exterior pelos 

devedores, a medida de suspensão da CNH e do passaporte dos 

executados, além de não guardar qualquer relação com o objeto da 

execução, em nada contribuirá para a satisfação do crédito. 4. Não 

vislumbrado o arcabouço fático a justificar a adoção da medida que deve 

ser empregada de forma excepcional deve ser indeferido o pedido de 

suspensão da CNH e do passaporte dos devedores. 5. Agravo de 

instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-DF – 0712102-51.2017.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de 

Julgamento: 22/02/2018, 6ª Turma Cível)

Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados às fls. 184/186 para 

suspensão da CNH dos executados e cancelamento dos cartões de 

crédito dos mesmos.

Contudo, defiro a inclusão do nome dos executados nos cadastros de 

inadimplentes, nos termos do disposto no art. 782, § 3º do Código de 

Processo Civil.

Para tanto, expeça-se ofício aos cadastros de inadimplentes, para que 

inclua o nome dos executados em seus bancos de dados.

Por fim, intime-se a parte Exequente, por meio de seu advogado, para 

requerer o que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cientificando-a que no silêncio o processo será suspenso por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 211415 Nr: 3161-11.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICASE - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRISERRA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - 

OAB:15818/PR, FERNANDO BONISSONI - OAB:37434/PR, TATIANA 

SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 211415.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que as tentativas de intimação da parte 

Executada restaram todas infrutíferas, mesmo após busca de endereço 

junto ao sistema BACENJUD, além de expedição de Cartas Precatórias e 

Carta AR.

 Desse modo, entendo que já restaram esgotadas as tentativas de 

intimação pessoal da parte Executada, razão pela qual determino sua 

intimação por edital, pelo prazo de 30 dias, advertindo-a que caso sejam 

revel, ser-lhe-ão nomeados curador especial, sendo que desde já nomeio 

a Defensoria Pública para tanto.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a 

publicação do edital de intimação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215432 Nr: 6364-78.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIVALDO PIVA, SILVIA CRISTINA PINTO PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON ANTUNES MAXIMIANO, GEIZANE 

BARBOSA QUEIROZ MAXIMIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - 

OAB:25162-0-MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 Autos nº: 215432.

Natureza: Resolução de Contrato.

Requerentes: Arivaldo Piva e Silvia Cristina Pinto Piva.

 Requeridos: Vilson Antunes Maximiano e Geizane Barbosa Queiroz 

Maximiano.

Vistos,

 Trata-se de ação de resolução de contrato de compra e venda de imóvel 

rural, perdas e danos, indenização pelo uso do imóvel, lucros cessantes 

c/c pedido de reintegração de posse em que contende Arivaldo Piva e 

Silvia Cristina Pinto Piva em face de Vilson Antunes Maximiano e Geizane 

Barbosa Queiroz Maximiano, ambos devidamente qualificados.

Às fls. 284 os demandados peticionaram informando o integral 

cumprimento do acordo anteriormente firmado, requerendo a extinção da 

presente ação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo em vista a informação que foi cumprido o acordo entabulado, 

entendo que o processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 29 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 204 Nr: 339-50.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS - CIAPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO APARECIDO REZENDE BECHELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA DA SILVA ZERAIK - 

OAB:OAB/RJ 104.199, FÁBIO ZERAIK - OAB:137.830-RJ, FELIPPE 

ZERAIK - OAB:30.397-RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 204.

 Vistos,

 Defiro o petitório de fls. 329, para que seja oficiada novamente a Receita 

Federal, com as novas informações trazidas às fls. 329/330, para que se 

consiga obter o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, bem 

como o endereço constante no cadastro da Sra. Teresa Maria de Oliveira 

Bechelli.

 Às providências.

 Tangará da Serra – MT, 29 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 18557 Nr: 1146-60.2002.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO RICARDO EIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, ALBINO RAMOS - OAB:3559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Autos nº: 18557.

 Vistos,

 Defiro a penhora, por termo nos autos, do imóvel de matrícula nº 15.644, 
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do CRI de Tangará da Serra/MT, conforme requerido às fls. 464.

 Lavre-se o termo de penhora e, em seguida, intime-se a parte executada 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

 Feita a penhora, que deverá ser registrada pela parte exequente, 

expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado, devendo as 

partes ser intimadas da avaliação para, querendo, se manifestarem em 15 

dias.

 Após, intime-se a parte exequente para manifestar seu interesse em 

prosseguir com a designação de hasta pública do bem imóvel penhorado.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de janeiro de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 20611 Nr: 3994-20.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIOLANDIA DIESEL LTDA, CARLOS 

ROBERTO SPERINI, LUCILENA SIMÕES SPERINI, LUIZ ANTONIO RORATO, 

MARIA APARECIDA FRANQUINI RORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A

 Autos nº: 20611.

 Vistos,

 A parte executada às fls. 589/590 peticionou requerendo a 

reconsideração da decisão de fls. 578/579, que rejeitou a alegação de 

impenhorabilidade do veículo restringido via RENAJUD às fls. 431/433 

devido à ausência de comprovação da deficiência física da executada, 

bem como dos prejuízos irreparáveis que esta alegou suceder caso não 

haja a baixa da restrição sob o veículo.

Pois bem, verifico que os laudos médicos juntados pela parte executada 

às fls. 591/592 comprovam a existência de patologia limitante, redutora de 

mobilidade, flexibilidade e coordenação motora, podendo, desse modo, ser 

enquadrada a executada como portadora de deficiência física.

Contudo, não restou comprovado nos autos os alegados prejuízos que 

ocorreriam caso fossem mantidas as restrições inseridas no veículo em 

questão, tampouco que a executada frequentemente o usa para 

locomover-se aos tratamentos de saúde, ou restrição médica que não lhe 

permita deslocar-se de outra maneira, como transporte público.

Desse modo, ante a não comprovação de que referido veículo é 

indispensável para a locomoção da executada, entendo que este pode sim 

sofrer penhora.

Ademais, saliento que a presente execução se arrasta há quase dezoito 

anos sem que haja satisfação do débito.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ADAPTADO PARA DEFICIENTE 

FÍSICO. PENHORA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. A pessoa natural ou 

jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da 

justiça. O simples fato do automóvel ser utilizado por deficiente físico não 

leva de pronto à declaração de impenhorabilidade. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento N° 

70079601985, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 13/03/2019).”

(TJ-RS – AI: 70079601985 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 19/03/2019)(g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. Penhora de veículo 

adaptado ao portador de deficiência física. Possibilidade. Ausência de 

previsão legal. Flexibilização, porém, da regra em respeito ao princípio da 

dignidade da pessoa humana. Agravante que não demonstrou ser o 

veículo adaptado ou especial e imprescindível ao uso por deficiente físico. 

Possibilidade de locomoção por outros meios. Execução que se arrasta 

por mais de treze anos sem satisfação. Veículo de alto valor. 

Impenhorabilidade não configurada. Decisão mantida. RECURSO 

DESPROVIDO.”

(TJ-SP – AI: 22377401820168260000 SP 2237740-18.2016.8.26.0000, 

Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 20/03/2017, 17ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2017)(g.n)

“PENHORA – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença – 

Decisão judicial que manteve o bloqueio sobre os valores e veículo 

discutido – Sustenta a impenhorabilidade dos valores discutidos, conforme 

art. 833, inc. X, do CPC – Descabimento – Contas apontadas como sendo 

poupança – Esta Câmara adotou a postura de se verificar a movimentação 

financeira das contas, de modo a ficar inequívoco tratar-se de conta 

poupança – Juntada de um extrato, com movimentação assemelhada à 

conta corrente – Reconhecimento de impenhorabilidade por ora 

prejudicado – Decisão mantida – Recurso não provido nesta parte. 

PENHORA – Alegação de que deve ser reconhecida a impenhorabilidade 

em virtude da observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

pois o recorrente é deficiente físico e visual – Descabimento – Além de 

ausente previsão legal para o reconhecimento de impenhorabilidade, a 

comprovação de que é detentor de deficiência física e visual, e de que 

estava isento do IPI, não são suficientes para demonstrar que o veículo 

seja indispensável para a locomoção do suplicante – Ausente ofensa ao 

princípio da dignidade humana – Decisão mantida – Recurso não provido 

neste tocante. Dispositivo: Negam provimento ao recurso.”

(TJ-SP 22263830720178260000 SP 2226383-07.2017.8.26.0000, Relator: 

Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 05/03/2018, 19ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 08/03/2018)(g.n.)

Ante o exposto, intime-se novamente a parte autora para que, de acordo 

com as informações fornecidas às fls. 595 sobre o contrato de alienação 

fiduciária celebrado com o executado referente ao veículo penhorado, 

informe se possui interesse na realização da penhora dos direitos sob o 

veículo.

 Caso manifeste desinteresse, deverá esta, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 29 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 152862 Nr: 1525-15.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL VENDRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Autos n.º 152862.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante de fls. 80/81.

Às fls. 84/86 o executado requereu o desbloqueio das quantias, 

sustentando ser impenhorável o montante de R$ 716,63 por se encontrar 

depositada em conta poupança, bem como alegou ser a quantia de R$ 

1.683,70 valor ínfimo para satisfação da execução.

Instada a se manifestar, a parte exequente afirmou serem os valores 

irrisórios, concordando com a sua desconstrição, sendo que às fls. 

98/102 indicou bens à penhora, reiterando referidos pedidos no petitório 

de fls. 103/104.

Nesta senda, procedo com o desbloqueio da quantia constrita via 

BACENJUD às fls. 80/81 e defiro a penhora, por termo nos autos, dos 

imóveis de matrícula nº 20.915 e 1.032, do CRI de Tangará da Serra/MT, 

conforme requerido às fls. 98.

 Lavre-se o termo de penhora e, em seguida, intime-se a parte executada 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.
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 Feita a penhora, que deverá ser registrada pela parte exequente, 

expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado, devendo as 

partes ser intimadas da avaliação para, querendo, se manifestarem em 15 

dias.

 Após, intime-se a parte exequente para manifestar seu interesse em 

prosseguir com a designação de hasta pública do bem imóvel penhorado.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 29 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 144411 Nr: 4019-81.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SCHECHELI, SIMONE MICHIYO 

NAKAMURA SCHECHELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Autos nº: 144411.

 Vistos,

Diante da juntada do auto de constatação às fls. 232/233, cumpra-se o 

disposto ao final da decisão de fls. 216.

 Tangará da Serra-MT, 29 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 144841 Nr: 4478-83.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO - 

OAB:14522, EDUARDO LUIS BROCK - OAB:OAB/SP: 91311, FABIO 

RIVELLI - OAB:OAB/MT 19.023-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Autos nº: 144841.

 Vistos,

 Defiro o petitório de fls. 235, desse modo determino a busca de veículos 

em nome da parte executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, intime-se a parte exequente.

 Fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 29 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 185113 Nr: 2742-25.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHMIDEL & ASSOCIADOS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos n.º 185113.

Vistos,

Indefiro o pedido de consulta INFOJUD pelo mesmo motivo exposto às fls. 

166.

 Quando ao pedido da manutenção das restrições inseridas via RENAJUD 

dos veículos encontrados às fls. 170/174, entendo que este merece ser 

acolhido, devendo o exequente diligenciar para localizar referidos bens.

Ademais, ressalto que a busca de bens em nome da parte executada se 

trata de diligência a ser realizada pela própria parte interessada, na 

medida em que deve se valer da CEI (Central Eletrônica de Integração e 

Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato 

Grosso), onde poderá buscar bens em nome da parte devedora em todos 

os cartórios do Estado.

Nesta senda, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, ou então requerer o que entender 

de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, determino a suspensão da 

execução por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo 

Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 191104 Nr: 7599-17.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. DA SILVA COSTA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS - ME, CÍCERO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 4.816

 Autos n.º 191104.

Vistos,

Defiro a inclusão do nome dos executados nos cadastros de 

inadimplentes, nos termos do disposto no art. 782, § 3º do Código de 

Processo Civil.

Para tanto, expeça-se ofício aos cadastros de inadimplentes, para que 

inclua o nome dos executados em seus bancos de dados.

Sem prejuízo no disposto acima, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, indicar bens do devedor passíveis de penhora, 

cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, nos 

termos do § 2º do art. 921 do Código de Processo Civil, determino desde já 

o arquivamento do feito, sine die, sendo que a partir daí começa a correr o 

prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 146622 Nr: 6366-87.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETTI, EDEVIRGES GENI 

SIMONETI, LUIZ CARLOS KLEIN IBING, LUCY MARA MULLER KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, Andréa Carla da Conceição Canella - 

OAB:294877, GILSON TEIXEIRA CAMPOS - OAB:7.591/MT, THALLYTA 

DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Autos n.º 146622.

Vistos,

Haja vista a contestação apresentada às fls. 375/376, intime-se a parte 

autora para impugná-la, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169228 Nr: 10109-37.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAMAR BATISTA DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 169228.

 Vistos,

 Indefiro novamente o pedido de arquivamento do feito, realizado às fls. 

131, pelo mesmo motivo exposto às fls. 121/122.

Sendo assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 29 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 121388 Nr: 557-87.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADO PAULO DAL CASTEL, MERI REGINA 

GORETTI DAL CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Autos n.º 121388.

Vistos,

 Às fls. 296 a parte exequente informou que nos autos da ação nº 

115834, em trâmite na 1ª Vara Cível desta Comarca, foi realizada a 

avaliação do imóvel de matrícula nº 3.088.

Assim, requer o aproveitamento da avaliação do imóvel de matrícula nº 

3.088 já efetivada no processo nº 115834.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conforme informou a parte exequente, também tramita na 1ª Vara Cível 

desta Comarca, ação de execução cód. n.º 115834, na qual o imóvel 

objeto da matrícula n.º 3.088 do CRI de Tangará da Serra/MT, também foi 

penhorado, já tendo sido expedido mandado de avaliação no dia 

23/01/2019.

 Desse modo, diante da identidade entre os imóveis penhorados e em 

homenagem ao princípio da economia e da celeridade processual e até 

mesmo para se resguardar a equidade entre os atos praticados em ambos 

os feitos, entendo viável o aproveitamento, a título de prova emprestada, 

do laudo de avaliação realizado na ação de execução cód. n.º 115834, 

por tratar-se de prova lícita e autorizada pelo art. 372 do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro 

processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o 

contraditório”.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PROVA EMPRESTADA. 

POSSIBILIDADE. Sabe-se que a regra processual do nosso ordenamento 

jurídico, com relação à produção de prova, é que essa seja realizada 

dentro do processo em que será utilizada como meio de convencimento do 

juiz. Contudo, em determinados caso, visando principalmente o Princípio da 

Economia Processual, é admitido a "prova emprestada", ou seja, aquela 

produzida em outro processo, devendo ser observado, ainda, o Princípio 

do Contraditór io”.  (TJMG; Agravo de Instrumento Cv 

1.0223.11.010903-8/001; Des. Rel. Tibúrcio Marques; Data do julgamento: 

08/11/2012).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NOMEOU PERITO PARA A AVALIAÇÃO 

DOS IMÓVEIS PENHORADOS, DETERMINANDO ÀS PARTES O 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. Inconformismo. Pleito de 

realização de avaliação do imóvel penhorado por oficial de justiça. 

Impossibilidade dado o tempo em que se encontra em curso a ação de 

execução. Prova emprestada. Possibilidade. Imóvel que já fora submetido 

à avaliação por profissional qualificado em outro processo, onde são 

partes as mesmas que litigam aqui. Decisão reformada para que seja 

deferida a prova emprestada do imóvel já avaliado em outro processo, 

mantida a avaliação do imóvel de matrícula 3882, por perito judicial. Agravo 

parcialmente provido”. (TJSP; AI 2266227-27.2018.8.26.0000; Ac. 

12253215; Auriflama; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. 

Des. Hélio Nogueira; Julg. 25/02/2019; DJESP 28/02/2019; Pág. 3101)

No caso em apreço, o contraditório encontra-se resguardado, pois o 

processo cód. nº 115834, em que foi realizada a avaliação, possui os 

mesmos executados que o presente feito, tendo sido assegurado 

naqueles autos a participação destes na perícia.

 Assim, defiro o aproveitamento da avaliação do imóvel objeto da matrícula 

n.º 3.088 do CRI de Tangará da Serra/MT, realizada na ação de execução 

cód. n.º 115834, em trâmite na 1ª Vara Cível desta Comarca, a título de 

prova emprestada.

 Intime-se a parte executada acerca do auto de avaliação e para que, 

caso queira, se manifestar em 15 dias.

Por fim, intime-se a Oficial de Justiça de fls. 287, para que devolva 

eventual mandado entregue acerca da avaliação do imóvel objeto da 

matrícula n.º 3.088 do CRI de Tangará da Serra/MT, bem como realize o 

estorno dos valores depositados para cumprimento da diligência.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125954 Nr: 4918-50.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO DALEFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:OAB/MT 7.042
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VENTRESQUI 

GUEDES - OAB:3321/MT

 Autos n.º 125954.

Vistos,

Às fls. 332 foi determinada a intimação da parte autora para que esta se 

manifestasse acerca da resposta de ofício de fls. 331.

Às fls. 335 houve manifestação pela requerente pugnando fosse 

novamente oficiado o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo 

para que cumpra com a decisão anteriormente proferida, expedindo novo 

certificado de propriedade em nome da requerente, desobrigando-a do 

pagamento de todas as taxas, multas, IPVAs anteriores a junho de 2015, 

possibilitando a alienação do veículo.

Contudo, conforme informado às fls. 331 pela Sra. Sandra Mara da Costa 

Almeida, gerente de Renavam do Detran/MT, não é possível a 

transferência interestadual de veículos com débitos em aberto, haja vista o 

veículo placa DXA5797 pertencer ao estado de São Paulo.

Desse modo, intime-se novamente a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que entender de direito, em atenção ao que fora 

informado no ofício de fls. 331.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 177007 Nr: 19069-79.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEILA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson Leite Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 177007.

 Vistos,

 Diante das informações fornecidas às fls. 253/254 e do petitório de fls. 

257/258, defiro o pedido para que seja lavrado termo de penhora e 

expedido mandado de avaliação do bem restrito via Renajud às fls. 

220/222, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248971 Nr: 15754-38.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEONIR DALLA ROZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Autos nº: 248971.

Natureza: Monitória.

Requerente: Rockenbach Agropecuária Ltda.

Requerido: Adeonir Dalla Roza.

Vistos,

Trata-se de ação monitória ajuizada por Rockenbach Agropecuária Ltda 

em desfavor de Adeonir Dalla Roza, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Realizados vários atos processuais, as partes, às fls. 197/198, 

comunicaram a composição de um acordo, requerendo a sua 

homologação e consequente extinção do feito.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Honorários advocatícios na forma acordada.

Custas remanescentes, se houver, na modalidade pro rata, em 

conformidade com o §2º do art. 90, do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 29 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284095 Nr: 12357-34.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141, 

TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:18226/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 284095.

 Vistos,

 1- Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar 

cópia atualizada da matrícula do imóvel indicado à penhora às fls. 176.

 2- Com a juntada da matrícula e sendo constatado que o imóvel é de 

propriedade do executado, defiro a penhora do referido imóvel, por termo 

nos autos.

 3- Lavrado o termo de penhora, intime-se a parte executada na pessoa 

de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

 4- Expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado, devendo as 

partes ser intimadas da avaliação para, querendo, se manifestarem em 15 

dias.

 5- Cumpridas as determinações acima e não havendo impugnação à 

avaliação, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se quanto à adjudicação do bem penhorado, indicação de 

leiloeiro ou a realização da alienação por sua própria iniciativa, 

consignando-se que na ausência de indicação caberá a este Juízo a 

designação de leiloeiro.

 6- Havendo interesse na adjudicação, intime-se a parte executada para 

se manifestar, no prazo de 15 dias, (art. 876, § 1º, do Código de Processo 

Civil), remetendo, em seguida, os autos à conclusão.

 Outrossim, quanto aos valores bloqueados via BACENJUD (fls. 149), já 

fora determinado o seu levantamento às fls. 156/157, sendo que o alvará 

fora expedido às fls. 173.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 29 de janeiro de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 322901 Nr: 21005-66.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo A. Garcia ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 322901.

 Natureza: Busca e apreensão.

Requerente: Bv Financeira s/a Crédito Financiamento e Investimento.

 Requerido: Leonildo A. Garcia Me.

 Vistos,
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 Bv Financeira s/a Crédito Financiamento e Investimento ajuizou a presente 

ação de busca e apreensão com pedido liminar em face de Leonildo A. 

Garcia Me, ambos qualificados na inicial, com fundamento no Decreto-lei 

911/69, visando a apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi 

alienado fiduciariamente em garantia.

 A inicial veio instruída com a cópia da petição inicial distribuída na 

Comarca de Diamantino/MT, bem como com o despacho do juízo daquela 

comarca concedendo a busca e apreensão do veículo, pugnando o autor 

por referida diligência com fulcro no §12 do artigo 3° do Decreto Lei 

911/69.

 Deferida a diligência (fls. 13), o bem foi apreendido e depositado (fls. 

27/28).

 O Requerido foi citado pessoalmente, contudo, deixou transcorrer in albis 

o prazo para purgar a mora ou apresentar contestação (certidão de fls. 

36).

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, 

torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil, combinado com o art. 3º, parágrafo 4º, do Decreto-lei nº 

911/69) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do Código de 

Processo Civil, ensejando, assim, a procedência do pedido.

 Ressalto que embora a presunção de veracidade decorrente do art. 344 

do Código de Processo Civil seja relativa, concluo pela análise dos autos 

que o pedido da parte Requerente merece ser acolhido, pois o conjunto 

probatório comprova a tese esposada na inicial, sustentando a presunção 

que lhe favorece.

 Consigno que a inicial veio instruída com a cópia da petição inicial 

distribuída na Comarca de Diamantino/MT, bem como com o despacho do 

juízo daquela comarca concedendo a busca e apreensão do veículo, 

demonstrando que o autor comprovou a mora do réu, bem como 

demonstrou a relação contratual existente.

 Dessa forma, diante da comprovada inadimplência da parte Requerida 

com relação às prestações do contrato de financiamento, a parte 

Requerida passa a ter a posse injusta sob o bem objeto do contrato.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 

911/69, julgo procedente o pedido, consolidando nas mãos do Requerente 

a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, 

cuja apreensão liminar torno definitiva.

 Por fim, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 29 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264146 Nr: 27795-37.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORAH SANTOS RUEDELL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 220,44 (duzentos e vinte reais e 

quarenta e quatro centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça ELDER DOURADO MIRANDA, mediante guia 

a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308386 Nr: 9436-68.2019.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERRI ANDRIANI MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo a autora para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 321025 Nr: 19626-90.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Autos nº. 321025.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 30 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 321372 Nr: 19871-04.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENOR SANTANA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT, RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15629

 Autos nº. 321372.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 30 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 298767 Nr: 23798-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIMENTOS MASSON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. R. ARAUJO & CIA LTDA - ME - 

RESTAURANTE COZINHA BRASILEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 298767.

 Vistos,
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 A busca de bens mediante quebra de sigilo fiscal (consulta INFOJUD) é 

medida extrema ainda não justificada, eis que não exauridos os meios 

ordinários de localização.

 Ante o exposto, determino a busca de veículos em nome da parte 

executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, intime-se a parte exequente.

 Fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 30 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292049 Nr: 18655-42.2018.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JUDITH SANCHES LOPES, ANTONIO LOPES 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON LUIZ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 514,36 (quinhentos e catorze reais 

e trinta e seis centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça EDSON OSMAR ALVIANO COSTA, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324184 Nr: 21981-73.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE APARECIDA FREIRE DUARTE DOS 

REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que ante a petição da parte autora juntada às fls.21/23, informo 

que o valor cobrado de R$110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos) se refere aos emolumentos do cartório distribuidor não 

oficializado desta comarca, conforme descrito às de fls.7, devendo ser 

depositado na conta 104126-6, agência 1321-8 do Banco do Brasil em 

nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, juntando o 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 326522 Nr: 23636-80.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA CORATO ARAUJO, 

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 326522.

Natureza: Rescisão contratual.

Requerente: Loteamento Parque Tarumã Ltda.

Requeridos: Maria de Fatima Corato Araujo e Francisco de Assis de 

Oliveira Araujo.

Vistos,

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e 

perdas e danos ajuizada por Loteamento Parque Tarumã Ltda em face de 

Maria de Fatima Corato Araujo e Francisco de Assis de Oliveira Araujo, 

todos qualificados nos autos.

Realizados alguns atos processuais, as partes, às fls. 139/141, 

comunicaram a composição de um acordo, requerendo a sua 

homologação e extinção do feito.

É o breve relatório.

 D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 30 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 258632 Nr: 23768-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO RIO VERMELHO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA SERVICE EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 Autos nº: 258632.

 Vistos,

 A busca de bens mediante quebra de sigilo fiscal (consulta INFOJUD) é 

medida extrema ainda não justificada, eis que não exauridos os meios 

ordinários de localização.

 Ante o exposto, determino a busca de veículos em nome da parte 

executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.
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 Sendo as buscas inexitosas, intime-se a parte exequente.

 Fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 30 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 163700 Nr: 992-22.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO & BACHOT INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DALEFFE E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTHIANE MONTEZ LONGHI - 

OAB:OAB/SP 298.127, EDUARDO BARA MENEZES - OAB:OAB/SP 

299.013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Autos nº: 163700.

 Vistos,

 Conforme já exposto em decisão de fls. 105/106, com o novo Código de 

Processo Civil, a providência pugnada pela parte exequente às fls. 

108/109 reclama incidente próprio, na forma do art. 133 e seguintes do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, intime-se o peticionário de fls. 108/109 para adequar o 

pedido, vindo-me o incidente a seguir concluso para decisão.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 30 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145755 Nr: 5447-98.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVON DE MELLO TRELHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:OAB/SP 239.766, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:OAB/MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Certifico que ante a juntada da petição da parte requerida às fls.311/318, 

intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 146050 Nr: 5768-36.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Cosmo Siqueira, JOB DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

Cicero Cosmo Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI MISKO DA SILVA ROSA - 

OAB:93063, LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035, SAMUEL 

FRANCISCO - OAB:10.908-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MISKO DA SILVA ROSA 

- OAB:93063, LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035, SAMUEL 

FRANCISCO - OAB:10.908-MT

 Autos nº: 146050.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Cicero Cosmo Siqueira.

Executado: Job Distribuidora de Veiculos Ltda.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Cicero Cosmo Siqueira 

em face de Job Distribuidora de Veiculos Ltda, ambos qualificados nos 

autos.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora foi intimada pelo DJe 

(fls. 293/294) para manifestar sobre a certidão negativa de fls. 292, tendo 

sido certificado o decurso de prazo às fls. 295, sendo que posteriormente 

foi tentada sua intimação por meio de oficial de justiça, para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, com a advertência de que o 

processo seria extinto, sendo que fora certificado às fls. 302 a 

impossibilidade de intimar o exequente, haja vista que na rua informada 

pelo autor os habitantes desconhecem a travessa constante no endereço 

fornecido, bem como o autor ser desconhecido pelos moradores da 

região.

É o relatório.

D E C I D O.

Verifica-se dos autos que apesar da tentativa de intimação pessoal da 

parte Requerente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

o endereço fornecido pelo autor em sua petição inicial não fora 

encontrado e tampouco este é conhecido pelos habitantes da região, 

conforme fls. 302.

 Assim, considerando que o endereço no qual foi tentada a intimação por 

oficial de justiça é o mesmo indicado pela parte Requerente na inicial, 

entendo que deve ser considerada válida a intimação, porquanto não 

consta qualquer informação nos autos acerca da mudança de endereço.

A corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - CONFIGURADO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VÁLIDA - MUDANÇA DE ENDEREÇO 

NÃO INFORMADA - ART. 267, III e § 1º DO CPC - REQUERIDO NÃO 

CITADO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240, STJ - SENTENÇA 

MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO Intimado o autor pessoalmente para 

promover o andamento do processo, bem como advertido pelo julgador do 

risco de extinção do processo, a sua desídia justifica a extinção do 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, III e § 1º do 

CPC/73. Presume-se válida a intimação enviada ao endereço informado 

pelo autor na inicial, se não houve comunicação de eventual mudança de 

endereço, conforme o teor do art. 238 do CPC/73. Não se aplica a Súmula 

240 do STJ quando o requerido ainda não foi citado. Precedentes. (Ap 

111772/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) 

(Original sem grifo)

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE AUTORA – INÉRCIA - MUDANÇA DE ENDEREÇO - 

NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO - INTELIGÊNCIA DO ART. 106, II DO CPC - 

SÚMULA 240 DO STJ - NÃO INCIDÊNCIA - CORRETA A APLICABILIDADE 

DAS HIPÓTESES DO ART 485 AO PROCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- É válida a intimação remetida para o 

endereço declinado pela parte na inicial, pois, é seu o ônus de mantê-lo 

atualizado. Confirmada a vontade deliberada do autor em abandonar o 

processo e cumpridos os requisitos previstos em lei, cabível a extinção do 

feito sob tal fundamento. 2- A Súmula 240/STJ, não se aplica ao caso em 

exame, uma vez que não houve oposição de embargos à execução. 

Segundo entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, não 

há como presumir eventual interesse do Executado na execução não 

embargada, tendo em vista que a execução visa exclusivamente à 

satisfação do direito do credor, não havendo motivo, por conseguinte, 

para aguardar iniciativa do réu requerendo a extinção do processo.” (Ap 

39466/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 

23/06/2017) (Original sem grifo)

Nesse sentido, não há dúvidas de que o feito encontra-se paralisado por 

tempo superior a 30 dias por não promover, a parte Requerente, as 

diligências que lhe competiam, mostrando-se razoável a extinção do feito 

nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do 
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abandono verificado.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

Sem custas, haja vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 30 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153704 Nr: 2364-40.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO DONIZETE GALLEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO GALLEGO - 

OAB:9.809 OAB/MT

 Autos n.º 153704.

Vistos,

 Diante do petitório de fls. 224, nomeio o leiloeiro credenciado José Pedro 

Araujo (Registro JUCEMAT n.º 25) e/ou Wellington Martins Araujo (Registro 

JUCEMAT n.º 17), da empresa Araujo Leilões, com endereço na Rua 

Custodio de Melo, n.º 630, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340, 

telefone: (65) 99997-1717, e-mail: araujoleiloes@gmail.com.

 Em respeito ao disposto no § 1º do art. 880 do Código de Processo Civil, 

estabeleço as seguintes condições para a concretização da alienação, as 

quais deverão ser observadas tanto na realizada por iniciativa do 

exequente quanto por leiloeiro credenciado:

a) A alienação poderá ocorrer, a critério do leiloeiro, por pregão 

presencial, eletrônico ou pela combinação das duas modalidades 

anteriores (pregão híbrido), estes últimos com a utilização da rede mundial 

de computadores, devendo o leiloeiro empregar as cautelas necessárias 

para assegurar ampla segurança e publicidade das transações.

b) A publicidade dos atos de alienação fica ao encargo do leiloeiro, 

devendo o edital ser publicado na rede mundial de computadores, em sítio 

escolhido pelo leiloeiro, conforme ora facultado pelo Juízo, de modo que, 

desde logo, fica autorizado a disponibilizar a íntegra dos editais (que 

conterão, além dos requisitos legais, a íntegra da presente decisão) e 

outros documentos via internet, em site especificamente mantido com essa 

finalidade; autorizada, ainda, a publicação na mídia impressa ou física 

apenas de resumos, extratos ou comunicados de chamamento genéricos 

e concisos dos interessados no leilão, desde que neles haja remissão ao 

endereço eletrônico onde a íntegra da documentação estará disponível 

para exame e consulta.

c) Devem ser cientificadas, com no mínimo 05 (cinco) dias de 

antecedência em relação à primeira data de venda, as pessoas descritas 

no artigo 889, e incisos, do Código de Processo Civil. Caso o devedor não 

seja encontrado, considerar-se-á intimado pelo próprio edital de leilão (art. 

889, parágrafo único, do CPC);

d) Fixo em 5% (cinco por cento) a comissão do leiloeiro acima designado, 

sobre o valor do lanço ofertado para arremate do bem, comissão esta que 

deverá ser paga pelo arrematante. Em caso de acordo, remição ou 

adjudicação superveniente à designação da(s) hasta(s) arbitro comissão 

do leiloeiro em 2% (dois por cento) sobre o valor do bem penhorado a título 

de reembolso das despesas efetuadas pela “Gestão Judicial”, a qual será 

suportada pelo adjudicante ou pelo executado, conforme o caso. Na 

hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o leiloeiro 

e o corretor público farão jus à comissão de 5%, prevista acima.

e) O exequente, se não for beneficiário de dispensa legal de preparo, 

deverá antecipar ao leiloeiro o valor das despesas com a publicidade do 

leilão, conforme alínea “b”.

f) É admitida a arrematação de bens para pagamento parcelado, nos 

termos previstos no artigo 895 do CPC, sendo que o pagamento à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e 

caberá ao leiloeiro controlar a integralização do pagamento. Na hipótese 

de pagamento parcelado será exigida caução idônea ou hipoteca, 

conforme o caso.

g) Para fins de determinação do preço vil, esclarece-se, desde logo, que 

por tal é compreendido aquele inferior a 50% do valor da avaliação, nos 

termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC. E o lance mínimo no leilão 

de imóveis em qualquer das datas será de 50% da avaliação, conforme 

artigo 891 do CPC.

h) fixo o prazo de 04 meses para ultimação da alienação;

 Se, por qualquer motivo, não ocorrer a arrematação dos bens em hasta 

pública, fica desde logo autorizado o leiloeiro nomeado a proceder à 

alienação por iniciativa particular, na forma do artigo 880 do CPC, 

aplicando-se, no que couber, a tal modalidade de expropriação, as 

determinações acima, inclusive quanto à comissão do Leiloeiro.

 Expeça-se autorização para realização de imagens ou ilustrações que 

auxiliem na publicidade e no exame do bem, considerando ser tal medida 

útil para fins de proporcionar aos interessados na arrematação exame e 

inspeção dos bens.

 Em se tratando de bens imóveis, caso inexistam nos autos, requisite-se 

ao exequente: (a) certidão atualizada do registro imobiliário; (b) certidões 

das Fazendas Públicas do Estado e do Município, da Receita Federal e do 

INSS, quanto a este último para fins de comprovação de inexistência de 

débitos (CND), devendo constar do ofício que o imóvel será levado à 

praça, com indicação precisa do número dos autos, nome das partes e 

valor do débito; (c) certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União, 

fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional competente (art. 62 do 

Decreto-lei nº. 147/67) e (d) o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 

(CCIR) emitido pelo INCRA, se for imóvel rural, que comprove cadastro dele 

junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR.

 Cumpram-se as formalidade legais, expedindo-se, inclusive, edital(is), na 

forma do artigo 887 do Código de Processo Civil, o(s) qual(is) deverá(ão) 

ser(em) fixado(s) no local de costume e publicados, em resumo, pelo 

menos uma vez em jornal de ampla circulação local, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias. Tal publicidade não prejudica a mencionada no 

item “b” da presente decisão.

 Intimem-se as partes, na pessoa dos advogados ou pessoalmente, caso 

não possuam advogado constituído nos autos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 30 de janeiro de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62126 Nr: 3666-17.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVO FOLLE, VALMOR LUIZ FOLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, GEOVANI LUIZ 

MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO 

- OAB:13188-B/MT

 Certifico que, haja vista a indicação das datas pelo leiloeiro em fl. 384, 

intimo as partes acerca dos leilões designados nos autos, sendo o 

primeiro para a data de 01/04/2020, às 13h e o segundo para a data de 

01/04/2020, às 15h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215565 Nr: 6467-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANE BALDISSERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. DE SOUZA CONSTRUTORA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria - OAB:

 Autos n.º 215565.

Vistos,

Conforme petitório de fls. 122, defiro a suspensão do feito pelo prazo de 

60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo, nada sendo requerido, intime-se a parte exequente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 
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execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 30 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331868 Nr: 1266-73.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.ARENAPÓLIS-MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DA SERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 4, a exequente não 

comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 142,51 

(cento e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos), da taxa 

judiciária no valor de R$ 49,51 (quarenta e nove reais e cinquenta e um 

centavos), ambos a serem recolhidos através de guia ao FUNAJURIS, 

totalizando o valor de R$ 192,02 (cento e noventa e dois reais e dois 

centavos), dos emolumentos da distribuição e contadoria no valor de R$ 

110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), a serem depositados na 

conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de 

Mattos, CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de uma diligência ao 

oficial de justiça, na rodovia 364, entre distrito de Deciolância e Itamarati 

Norte, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de 

guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos. Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o 

exequente para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) 

dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150441 Nr: 10503-15.2012.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE WALTER DE SOUZA E SILVA, SAUL 

FRANCISCO DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 35.912

 Certifico que intimo a parte embargante para se manifestar sobre o 

comprovante de fl. 462, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173520 Nr: 15247-82.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que, os embargos de declaração de fls. 405/406 apresentados 

pelo requerido são tempestivos. Sendo assim, em razão de possuírem 

caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo a parte 

autora para se manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324250 Nr: 22029-32.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MÚTUO 

DOS MÉDICOS, JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO MEDEIROS, TEREZINHA OPOLSKI 

MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ALMEIDA 

TARCISIO DA SILVA - OAB:OAB/MT 4.677, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:OAB/MT 7.042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a indicação das datas pelo leiloeiro em fl. 25, 

intimo a parte autora acerca dos leilões designados nos autos, sendo o 

primeiro para a data de 01/04/2020 às 13h e o segundo para a data de 

01/04/2020, às 15h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224069 Nr: 13396-37.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI APARECIDA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu no dia 27/12/2019, o prazo de suspensão deferido 

às fls.63, portanto encaminho os autos para intimação da parte autora, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322103 Nr: 20429-73.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINEIDE SANTANA PACHEONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR FITNESS DELIVERY FRANCHISING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FELIZ DA SILVA - 

OAB:24.782/MT, PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA - OAB:24.783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

retirar a carta precatória expedida nos autos, para cumprimento na 

Comarca de São José do Rio Preto-SP.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224485 Nr: 13771-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE SOUZA PARANHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu no dia 30/12/2019, o prazo de suspensão deferido 

às fls.103, portanto encaminho os autos para intimação da parte autora, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261288 Nr: 25844-08.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPACE PIZZA BAR LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 Certifico que, ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, nos termos 

do Provimento n.º 56/07-CGJ, remeto os autos ao setor de expedição de 

matéria imprensa, a fim de que as partes sejam intimadas para 

manisfestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330129 Nr: 26389-10.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de uma 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Buritis, a ser depositada em guia 

própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciáia

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256810 Nr: 22081-96.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, CECREMAT CENTRAL DAS 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Galli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento deuma 

diligência ao oficial de justiça, a ser realizada no Centro desta cidade, a 

ser depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias 

on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000182-20.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. C. DA CRUZ - TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS OAB - MT13900/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 1000182-20.2020.8.11.0055. 

AUTOR: J. V. C. DA CRUZ - TRANSPORTES LTDA - ME REU: MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA Vistos. 1. Recebo a inicial uma vez que, de acordo 

com os requisitos legais contidos no artigo 319 do Código de Processo 

Civil. 2. Defiro o parcelamento das custas requerido, em 06 (seis) vezes 

iguais e sucessivas, com base no art. 98, §6º do CPC e art. 468, §7º da 

CNGC. 3. Intime-se a parte autora para o pagamento da 1ª parcela em 10 

(dez) dias. As demais devem ser pagas mensalmente, de forma 

sucessiva, sob pena de extinção. 4. Diante do fato de que no presente 

caso não se admite autocomposição, deixo de designar audiência de 

conciliação nos termos do art. 334, §4º, II do CPC. 5. Após comprovado o 

pagamento da primeira parcela CITE-SE o Requerido para oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da citação (art. 

335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), sob pena de presunção de 

veracidade das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do 

NCPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Tangará da 

Serra, 30 de janeiro de 2020. Francisco Ney Gaíva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000203-93.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAR TANOUE CAPUCHO (AUTOR(A))

JAMES GONCALVES CAPUCHO (AUTOR(A))

JANE CAROLINA CAPUCHO (AUTOR(A))

JOSE CAPUCHO JUNIOR (AUTOR(A))

JOSE GONCALVES CAPUCHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO OAB - MT0005897S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REU)

 

Vistos... Trata-se de Ação Indenizatória movida por josé Gonçalves 

Capucho e outros em face de Municipio de Tangara da Serra-MT. O valor 

da causa atribuído é de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). 

Conforme informação prestador pelo Cartório Distribuidor, não houve a 

comprovação do recolhimento das custas processuais, bem como não há 

pedido de gratuidade da Justiça. Ressalto de antemão que, embora o art. 

4º da Lei 1.060/50 preconize que basta a declaração da parte de que é 

hipossuficiente; o Juiz não está adstrito a esta postulação. Pode o Juiz 

indeferir o pedido caso nos autos se constate situação adversa da 

declarada, além de ser dado perquirir sobre as condições 

econômico-financeiras do requerente se não estiver representada pela 

Defensoria Pública; situação em que aplicável o dispositivo constitucional 

(gratuidade judiciária a quem comprovadamente demonstrar). O caso dos 

autos demonstra de antemão que não estamos a falar de hipossuficiência 

econômica, motivo pelo qual, INDEFIRO desde já eventual pedido de 

assistência judiciária gratuita. Sendo assim, necessário que o autor 

emende a inicial, juntando documentos que comprovem o pagamento das 

custas processuais, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

mesma. Decorrido o prazo, com ou sem emenda, tornem os autos 

conclusos para análise da liminar ou extinção da ação nos termos do art. 

485, I do CPC, conforme o caso. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 164240 Nr: 1965-74.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME DALCOL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Execução Fiscal n.30434-28.2017– Cód. 164240

VISTOS, ETC.

Considerando que o executado efetuou o parcelamento do valor objeto da 

presente execução fiscal, conforme informado pelo exequente, resta 

suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário, nos termos do artigo 

151, VI, do Código Tributário Nacional.

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

 VI – o parcelamento.”

Desta feita, defiro o pedido retro, razão pela qual, SUSPENDO o presente 
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feito pelo prazo requerido.

Após, abra-se vista dos autos ao exequente para que se manifeste 

acerca do prosseguimento da lide, sob pena de arquivamento.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 07 de janeiro de 2020.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 155730 Nr: 4347-74.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO SABINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON REZENDE DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 16.428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4347-74.2013 (Cód. 155730)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que a parte exequente deixou transcorrer “in albis” o 

prazo para manifestação, consoante certidão de fl. retro, remetam os 

presentes autos ao arquivo.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 07 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 145440 Nr: 5122-26.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LIDIA DA GAMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 5122-26.2012.811.0055 - Código 145440.

VISTOS, ETC.

Inicialmente, é importante destacar que embora nos autos tenha sido 

determinada a implantação do benefício pelo acórdão, a autarquia tem-se 

tornado inerte e consequentemente, não tem cumprido com a 

determinação deste juízo.

Assim, nesta data, fazendo uso do sistema JUSCONVÊNIOS, foi requerida 

a implantação/manutenção do benefício, conforme documento anexo.

Proceda-se com a intimação do executado, para que tome ciência desta 

decisão, assim como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE 

no prazo de 30 dias.

 No mais, cumpra-se com as demais determinações retro.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 30 de Janeiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230729 Nr: 19188-69.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOCESE DE DIAMANTINO - PAROQUIA 

NOSSA SENHORA APARECIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte autora foi 

apresentado no prazo legal. Dessa forma, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim 

de intimar a parte requerida/Apelada para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor 

apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 178153 Nr: 20271-91.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, PAULO 

PORFIRIO, CARLOS HENRIQUE GAVIOLI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 (...). A indisponibilidade não pode recair sobre o veículo alienado 

fiduciariamente, já que não integra a esfera patrimonial do devedor, mas 

sim a do credor fiduciário. Possibilidade, no entanto, de indisponibilidade 

sobre os direitos do devedor fiduciante em relação ao veículo alienado, 

dentre os quais o de reaver a propriedade com implemento da condição 

resolutiva e o de receber o saldo apurado na venda do bem precedida 

pelo credor fiduciário para satisfação de seu crédito, em caso de 

inadimplemento. Agravo de instrumento provido em parte. (TJ-RS; AI 

0105583-71.2017.8.21.7000; Viamão; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. 

Eduardo Uhlein; Julg. 25/10/2017; DJERS 06/11/2017) LEI 8666, art. 25Ante 

todo o exposto, PROCEDO com o desbloqueio do veículo GM Corsa Hatch 

Premium, de placas KAJ 9451, conforme comprovante anexo, oficiando-se 

ao Detran caso necessário.Intimem-se. Cumpra-se e expeça-se o 

necessário.Tangará da Serra, 30 de janeiro de 2020.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158162 Nr: 6762-30.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON, MARLI DE OLIVEIRA GOLON, 

HILDA GOLON BENETTI, DIOGENE VERGINIO BENETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

 CENTRAL DE ARQUIVAMENTO E ARRECADAÇÃO

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6762-30.2013.811.0055

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: UNIÃO

PARTE REQUERIDA: MARIO GOLON e MARLI DE OLIVEIRA GOLON e 

DIOGENE VERGINIO BENETTI e HILDA GOLON BENETTI

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Mario Golon, Cpf: 28275543991, Rg: 

2.036.247 SSP PR Filiação: Henrique Golon e Olavina Golon, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante, Endereço: LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO. 

Executados(as): Marli de Oliveira Golon, Cpf: 86438557900, Rg: 

3.599.040-2 SSP PR Filiação: , brasileiro(a), casado(a), agricultora, 

Endereço:LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO.

FINALIDADE: Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ 

fica devidamente INTIMADA a parte Requerente para que efetue, no prazo 

de 05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes 

forma:
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1) Valor de R$ 1.465,44 referente a custas processuais;

2) Valor de R$ 1.569,90 referente a taxa judiciária;

3) Valor de R$ 110,19 referente a contadoria.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DE TODOS OS VALORES, 

PROTOCOLAR UMA CÓPIA NO PROTOCOLO GERAL DO FÓRUM 

DIRECIONADA A CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO.

 Eu Giovanna Fidelis digitei.

30 de janeiro de 2020

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229578 Nr: 18124-24.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR ANDRE PISSINATTO, JUNIOR ANDRE 

PISSINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte executada dos termos da petição de fls. 

42/44, para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 152761 Nr: 1416-98.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10.908-MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC, todavia, conforme exposto à fl. 49, houve a quitação dos 

honorários advocatícios, de maneira que restam pendentes apenas as 

custas processuais. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. 

Tribunal de Justiça:APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 794, I, CPC) - 

PAGAMENTO DO TRIBUTO EXECUTADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - 

APELO NEGADO. 1. O pagamento do tributo na esfera administrativa não 

implica o cancelamento da inscrição em dívida ativa (art. 26 da Lei 

6.830/80), mas o reconhecimento do pedido (art. 26 do CPC), sendo 

devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter procedido à liquidação 

do débito, não o elide do dever de responder pelas despesas decorrentes 

da propositura da demanda, em que pese haver liquidado o débito 

administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. Resulta firme do 

constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos os honorários 

advocatícios mesmo quando extinto o processo sem julgamento do mérito, 

devendo as custas, nesse caso, ser suportadas pela parte que deu 

causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade. 

(...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/01/2012, Data da 

publicação no DJE 20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 7696 Nr: 196-56.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIZE F.F.DE PAULA LYOLA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE PAULA 

LOYOLA NETTO - OAB:15895, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Autos nº 1999/28– Cód. 7696

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Estadual em face de F.f.de Paula Lyota Netto, ambos devidamente 

qualificados.

A Certidão de Dívida ativa foi cancelada, conforme informação da parte 

exequente.

Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, 

a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer 

ônus para as partes.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente execução, na 

forma dos 26 da Lei 6.830/80.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas de estilo. 

Cumpra-se.

Tangara da Serra, 30 de setembro de 2019.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2041 Nr: 665-10.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUNAB - SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO 

ABASTECIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRASCARIA GAÚCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VALTER TOLEDO FILHO - 

OAB:2922-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CHURRASCARIA GAÚCHA, CNPJ: 

33680703000167. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 156, inciso V, do 

C.T.N. c.c o artigo 487, inciso II c.c. 924, V, ambos do Novo Código de 

Processo Civil e artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80, JULGO EXTINTA a 

presente execução fiscal, com reconhecimento da prescrição, 

determinando o seu arquivamento, com as devidas anotações e 

processando-se.Declaro levantada(s) a(s) eventual(is) penhora(s) 

havida(s), expedindo-se o necessário, se o caso.Sem reexame 

necessário (art. 496, § 3º, II, NCPC), já que o valor da causa atualizado 

não supera o limite legal.Transitada em julgado, arquive-se.Intime-se a 

Fazenda Publica. Cumpra-se. Tangará da Serra, 13 de fevereiro de 

2019.FRANCISCO NEY GAIVAJUIZ DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FAUSTO GUSTAVO 

PAZDIORA DEMOLINER, digitei.

Tangará da Serra, 17 de dezembro de 2019
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Raisa Ferreira Wanderley Wasconcelos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000203-93.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAR TANOUE CAPUCHO (AUTOR(A))

JAMES GONCALVES CAPUCHO (AUTOR(A))

JANE CAROLINA CAPUCHO (AUTOR(A))

JOSE CAPUCHO JUNIOR (AUTOR(A))

JOSE GONCALVES CAPUCHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO OAB - MT0005897S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

Vistos... Trata-se de Ação Indenizatória movida por josé Gonçalves 

Capucho e outros em face de Municipio de Tangara da Serra-MT. O valor 

da causa atribuído é de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). 

Conforme informação prestador pelo Cartório Distribuidor, não houve a 

comprovação do recolhimento das custas processuais, bem como não há 

pedido de gratuidade da Justiça. Ressalto de antemão que, embora o art. 

4º da Lei 1.060/50 preconize que basta a declaração da parte de que é 

hipossuficiente; o Juiz não está adstrito a esta postulação. Pode o Juiz 

indeferir o pedido caso nos autos se constate situação adversa da 

declarada, além de ser dado perquirir sobre as condições 

econômico-financeiras do requerente se não estiver representada pela 

Defensoria Pública; situação em que aplicável o dispositivo constitucional 

(gratuidade judiciária a quem comprovadamente demonstrar). O caso dos 

autos demonstra de antemão que não estamos a falar de hipossuficiência 

econômica, motivo pelo qual, INDEFIRO desde já eventual pedido de 

assistência judiciária gratuita. Sendo assim, necessário que o autor 

emende a inicial, juntando documentos que comprovem o pagamento das 

custas processuais, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

mesma. Decorrido o prazo, com ou sem emenda, tornem os autos 

conclusos para análise da liminar ou extinção da ação nos termos do art. 

485, I do CPC, conforme o caso. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304138 Nr: 6081-50.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Intimação do autor para manifestar sobre o teor da petição de folhas 

183/214, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25935 Nr: 2234-65.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CO, CO, JO, JO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 exequente deverá ser intimado para indicar outros bem penhoráveis ou 

diligência para a localização dos mesmos, sob pena de suspensão do 

processo pelo prazo de 1 ano e remessa do feito ao arquivo provisório 

sem suspensão do lapso prescricional em caso de inércia.

Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318816 Nr: 17863-54.2019.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA URQUISA CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEIMAR TORRES SILVA, CLAUDIA FONTOURA 

DE ARAUJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Pedro de Alcantara 

Junior - OAB:12001, RENATA GISELE WAHL DE ALCÂNTARA - 

OAB:OAB/MT 11.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO ORDINÁRIA PRAZO: 30 DIAS AUTOS 

N.º 17863-54.2019.811.0055 - 318816 ESPÉCIE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA PARTE AUTORA: ANA MARIA URQUISA 

CASAGRANDE PARTE RÉ: VEIMAR TORRES SILVA e CLAUDIA 

FONTOURA DE ARAUJO SILVA e APARECIDO DONIZETI SEMENÇATO e 

MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA e JOÃO ITAMAR DA SILVA e JOSÉ 

ITAVAR DA SILVA e ESMERALDA MARIA MENDES CORDEIRO e MARIO 

DA SILVA PITO e GUSTAVO HENRIQUE FARIAA PERAZOLO e RAIMUNDO 

BEZERRA DE ABREU CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS. DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/09/2019 VALOR DA CAUSA: R$ 699.996,69 

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos, 

eventuais interessados, nos termos do artigo 259, inciso I, do Código de 

Processo Civil, dos termos da presente ação de usucapião do imóvel 

adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: USUCAPIÃO 

ORDINÁRIA proposta por NA MARIA URQUIZA CASAGRANDE, brasileira, 

viúva, produtora rural, RG n. 1400970 SSP/PR e CPF 378.869.831-49 em 

desfavor de VEIMAR TORRES SILVA, CLAUDIA FONTOURA DE ARAÚJO 

SILVA. Dos Fatos: a requerente é legítima possuidora, de boa-fé do imóvel 

localizado no município de Tangará da Serra-MT, denominado Sítio Estrela 

Verde, com área de 28,2332 hectares, parte da Fazenda Estrela, Gleba 

São Salvador, Matrícula no CRI de Tangará da Serra/MT, nº 10.478, que foi 

adquirido em 07 de março de 1997 pelo esposo da requerente Valdomiro 

Casagrande, hoje falecido, conforme Instrumento particular de Compra e 

Venda. O requerido realizaria a transferência do Imóvel e após uma 

década, o imóvel ainda não tinha sido transferido, o esposo da autora 

notificou extrajudicialmente o requerido, que não foi localizado em seu 

endereço. No ano de 2007 houve uma tentativa de esbulho na terra, que 

foi reintegrada conforme sentença nos autos 601/2007, 5ª Vara Cível de 

Tangará da Serra, ratificada pela Apelação 81516/2010 - TJMT. A 

propriedade encontra-se arrendada desde 17 d emaio de 2013 para José 

Henrique Pironet. Após 22 anos da compra do Imóvel, sem a transferência 

por culpa do réu. A autora foi reintegrada na posse desde 1997, 

tornando-a contínua. Confrontantes declaram e reconhecem o limite de 

propriedade com a requerente: APARECIDO DONIZETI SEMENÇATO; 

MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA; JOÃO ITAMAR DA SILVA; JOSÉ 

ITAVAR DA SILVA; ESERALDA MARIA MENDES CORDEIRO; ESPÓLIO DE 

LUIZ COUTINHO PINTO; GUSTAVO HENRIQUE FARIA PERAZOLO E 

FRANCINE FARIA PERAZOLO; RAIMUNDO BEZERRA DE ABREU. Valor 

atribuído ao imóvel nos autos de processo n. 153716 é de R$699.996,69. 

Requer a liminar para suspensão de qualquer ato expropriatório, a 

procedência da Ação, a suspensão dos Processos n. 

2378-24.2013.811.0055, Cód. 153716 e 1182-63.2006.811.0055, cód. 

50920 uma vez que tratam da expropriação do imóvel usucapiendo em 

nome do antigo propriet´rio Veimar Torres da Silva. Citação dos 

confrontantes, intimação das Fazendas Públicas: Estadual, municipal e 

União. Citação dos réus incertos e terceiros interessados por Edital. 

Intimação do Ministério Público. Provar suas argumentações pela 

produçãod e provas que se fizerem necessária no curso da lide. 
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DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: imóvel RURAL localizado no 

município de Tangará da Serra-MT, denominado Sítio Estrela Verde, com 

área de 28,2332 hectares, parte da Fazenda Estrela, Gleba São Salvador, 

Matrícula no CRI de Tangará da Serra/MT, nº 10.478. DECISÃO: 

(dispositivo) Assim, ante a ausência da probabilidade do direito, indefiro o 

pedido de tutela de urgência pleiteada pelos fundamentos supra. 

Certifique-se nos autos principais o teor desta decisão. Proceda-se ainda 

o apensamento aos autos indicado no despacho de fls. 76/77, código 

153716 e 50920. Certifique-se o Sr. Distribuidor acerca da existência ou 

não de ações possessórias com o bem usucapiendo como objeto. Após, 

citem-se os requeridos e os confinantes do imóvel indicado nos autos 

pessoalmente, para, querendo, apresentarem resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias, com as advertências do artigo 344 do Código de Processo 

Civil. Citem-se, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, eventuais 

interessados, nos termos do artigo 259, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Notifiquem-se, pela via postal, os representantes das Fazendas 

Municipal, Estadual e da União para que manifestem eventual interesse, 

remetendo-lhes cópias dos documentos juntados nos autos pela 

requerente. Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público. 

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do §2º do artigo 212 do Código de Processo Civil. Às 

providências. Marcos Terencio Agostinho Pires, Juiz de Direito. Tangará 

da Serra - MT, 30 de janeiro de 2020. Elenice de Lima Soares - Gestora 

Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323313 Nr: 21300-06.2019.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

PÚBLICAS FEDERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO BARISON ORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, RAYSON RIBEIRO GARCIA - OAB:06909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca do complemento de diligencia 

do oficial de justiça, que em face das diligencias realizadas, solicito a 

intimação do autor para efetuar o complemento no valor R$ 293,92 

(duzentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos) cujo depósito 

será efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo 

apresentar comprovante nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242609 Nr: 10891-39.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU CASTANHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PERES GENEROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - OAB:6797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5MT 5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 

15.322

 Intimaçao do executado para no prazo de 15 (quinze) dias na forma do 

artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 202),Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos, sua impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260536 Nr: 25228-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, JOSÉ ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, 

PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA PETIÇÃO DO 

LEILOEIRO DESIGNADO NOS AUTOS, ACOSTADA AS FLS. 190, ONDE O 

MESMO MARCOU DATAS DO LEILÃO COMO SENDO 1ª LEILÃO PARA O 

DIA 01/04/2020, AS 13:00 HORAS E O 2º LEILÃO PARA O DIA 01/04/2020 

AS 15:00 HORAS, NO ATRIO DO FORUM DE TANGARA DA SERRA-MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184804 Nr: 2527-49.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA VIVIAN TAGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI CÉZAR CLARO, LEANDRA MAGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Otavio Paim - 

OAB:25822-O/MT, RONI CEZAR CLARO - OAB:20186-O/MT

 intimem-se as partes para se manifestarem, acerca do cumprimento do 

acordo e então, voltem-se os autos conclusos para análise da extinção ou 

prosseguimento da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195855 Nr: 11455-86.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOCONDO VACCARI CARMONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SL CONSTRUTORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466, 

WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARIA LOURENÇO 

PRIETO - OAB:OAB/MT:12383, Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 Intimação do autor para querendo manifestar sobre o teor da petição de 

folhas 265/298, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 312132 Nr: 12398-64.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON, JOSE ARMANDO ARGENTA, 

ESPOLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIFORT SEGURANÇA E VIGILANCIA 

PATRIMONIAL, AURIMAR ALVES, ELIETE SOARES CASARIM, CESAR 

AUGUSTO MELO, AFG DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MIRANDA - OAB:OAB/MT 

9779-0, BRUNO RODRIGUES DA CUNHA MESQUITA - OAB:306589 

OAB/SP, CAROLINE ARAUJO FERNANDES - OAB:OAB/SP 340.546, 

ELARMIM MIRANDA - OAB:OAB/MT 1.895, JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:OAB/MT 11.269, JULIERME ROMERO - 

OAB:6.240 oab/mt, OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - 

OAB:173.448-oab- SP, RAFAEL SHIGUEO IWAMOTO - OAB:OAB/SP 

366.169, RODRIGO OLIVEIRA SPINELLI - OAB:24631-OAB/MT, THYAGO 

RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24296/Oab/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:OAB-MT 12.352, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6565/OAB/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978, 

RENATA BARCARO - OAB:OAB/MT 19.819, SÍLVIA SOARES FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 14.610, TERIANE CUNHA - OAB:19566/O 

OABMT

 (...). Destacando-se neste ponto que a encontra claramente identificada 

com coordenadas na exordial a área objeto da pretensão dos autores, 
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sendo certo que nenhuma das ações possessórias indentificadas pelas 

partes até este momento atingiram tal área, sendo desnecessária a 

realização de pericia quanto a tal aspecto da demanda, ressalvada a 

identificação de outros litígios possessórios que possam envolver a área 

litigiosa.Contudo, com fulcro no principio da economia processual reputo 

inviável neste momento o inicio da produção da prova pericial ou mesmo a 

produção da prova oral, visto que o feito conexo ainda não se encontra 

pronto para instrução, sendo certo que a fixação das provas em relação a 

tal feito podem englobar as provas já pleiteadas nestes autos, podendo 

inclusive ampliar seu objeto ou mesmo alterar a distribuição dos custos da 

produção das mesma, que no momento deve ser custada apenas por 

Eliete Soares Cassarim e Cesar Augusto Mela que demonstraram 

interesse na produção de tal prova. Por fim, oportunizo as demais partes a 

manifestação sobre a alegação de excesso no cumprimento do mandado 

apresentado pelas empresas AFG Brasil SA e Aurimar Alves, no prazo 

comum de 30 dias, conforme convencionado pelas partes em 

audiência.Após, conclusos para análise. NADA MAIS, encerrou-se esta 

audiência, sendo que os presentes assinam, sob o ditado do MM. 

Juiz.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228407 Nr: 17066-83.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SCHMITT, MARINES FATIMA 

LEDUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO VALENTIM - OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que apresente nos autos o endereço atualizado 

da parte executada Marines Fatima Ledur a fim de que se efetive a 

citação, no prazo legal.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305065 Nr: 6829-82.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVAN OLIVEIRA MATOS, ALEX SILVA 

SANTOS, WELLINTON CILIATO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CRISTINA GAIO 

JACON - OAB:MT 14331, WELDER GUSMÃ JACON - OAB:18570-B/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DOS REUS ACERCA DA SENTENÇA, CUJA 

PARTE DISPOSITIVA SEGUE: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR o 

réu GEOVAN OLIVEIRA MATOS, qualificado nos autos, como incurso nas 

penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, ABSOLVENDO, em 

contrapartida, os réus ALEX SILVA SANTOS E WELLINGTON CILIATO 

PEREIRA da prática da conduta descrita no mesmo artigo. Outrossim, 

ABSOLVO os réus GEOVAN OLIVEIRA MATOS, ALEX SILVA SANTOS E 

WELLINGTON CILIATO PEREIRA da prática do delito previsto pelo art. 35 da 

Lei 11.343/06..Nesta terceira fase da dosimetria, não concorrem causas 

especiais de aumento ou diminuição de pena, nos termos da 

fundamentação, encerrando a pena definitiva ao réu GEOVAN DE 

OLIVEIRA MATOS em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias 

multa estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do 

salário mínimo vigente, à época dos fatos.Para a fixação do número de 

dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e 

art. 43 da Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do 

dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do explicitado no 

art. 60, todos do Código Penal.Em vista do disposto no art. 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de 

liberdade punida com RECLUSÃO em REGIME SEMIABERTO..Tangará da 

Serra, MT, 3 de outubro de 2019Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246023 Nr: 13610-91.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELTON DOS SANTOS OLIVEIRA, Cpf: 

00235046175, Rg: 1384056-8, Filiação: Célia Aparecida dos Santos 

Oliveira e João Xavier de Oliveira, data de nascimento: 02/12/1983, 

brasileiro(a), natural de Diamante do Norte-PR, solteiro(a), vendedor, 

Telefone 9902 0964. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06 e o faço para 

CONDENAR o réu Elton dos Santos Oliveira, já qualificado nos autos, nas 

penas do artigo 306 do Código de trânsito Brasileiro.Atenta ao disposto 

nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada 

ao réu.DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO CRIME DE 

CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA 

ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOLA pena cominada 

para o delito previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/97 é de detenção, de 

seis (06) meses a três (03) anos, multa e suspensão ou proibição de se 

obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.A 

culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal 

para a espécie do delito.Seus antecedentes não são bons, visto que, 

analisando detidamente os registros criminais acostados às fls. 31/32, 

constato que o réu possui duas (02) sentenças penais condenatórias por 

fatos anteriores ao aqui apurado:A primeira, proferida no feito tombado 

sob o Código Apolo nº 159114, que tramitou no Juízo da Segunda Vara 

Criminal e Cível da Comarca de Tangará da Serra, o réu foi condenado 

pela prática do crime insculpido no art. 150, § 1º do CP, cujo trânsito em 

julgado se deu em 02/08/2017.A segunda, proferida no feito tombado sob 

o Código Apolo nº 173246, que tramitou no Juízo da Primeira Vara Criminal 

e Cível da Comarca de Tangará da Serra, o réu foi condenado pela prática 

do crime insculpido no art. 306, caput, do CTB, cujo trânsito em julgado se 

deu em 02/08/2017. Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a 

inexistência de elementos para a aferição.Não há elementos nos autos 

para se aferir sua personalidade. Os motivos do crime não restaram 

esclarecidos.As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu 

responde. As consequências do delito não foram tão graves. O 

comportamento da vítima não deve ser considerado, por ser 

indeterminada.Levando em conta essas circunstâncias judiciais 

parcialmente desfavoráveis, notadamente os antecedentes, hei por bem 

fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um 

terço (1/3), atingindo o quantum de oito (08) meses de detenção.Passando 

à segunda fase da fixação da reprimenda, não vislumbro circunstâncias 

agravantes. No entanto, constato a incidência da circunstância atenuante 

da confissão, insculpida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, razão 

pela qual, ATENUO a fração outrora imposta em um sexto (1/6), atingindo o 

quantum de seis (06) meses e vinte (20) dias.Na terceira fase da fixação 

da pena, não há nem causas de aumentos e nem diminuição da 

pena.Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em seis (06) meses e vinte dias 

de detenção.Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao 

pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica 

do condenado, ARBITRO em dez (10) dias-multa, fixando o dia-multa em 

um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso 

(03/02/2017), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo 

previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.A pena deverá ser 

cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, uma vez que o réu não é 

reincidente consoante a alínea “c” do § 2º do art. 33 do CP.Pelos mesmos 

motivos expostos na fundamentação da dosimetria das penas, bem como, 

tendo em vista o reconhecimento dos maus antecedentes, dentre os 

quais, inclusive, o acusado foi agraciado pela substituição de pena em 
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condenação anterior, pela prática do mesmo delito em tela, incabível se 

faz, a substituição da pena por restritiva de direitos, ou, suspensão 

condicional da pena, eis que não preenchidos os requisitos legais dos 

artigos 44 (inciso III) e 77 (caput e inciso II), ambos do CP.O réu poderá 

apelar em liberdade, uma vez que não se faz mais presente qualquer dos 

fundamentos da prisão preventiva. DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE 

OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO 

AUTOMOTORConsiderando a natureza do crime em apreço, CONDENO 

também o réu à pena de SUSPENSÃO ou PROIBIÇÃO de se obter 

permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de três 

(03) meses, DEVENDO os órgãos competentes ser devidamente 

OFICIADOS.Custas pelo acusado, todavia, SUSPENDO a cobrança pelo 

prazo de cinco (05) anos, haja vista que está sendo assistida pela 

Defensoria Pública.Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO 

dos direitos políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da 

condenação (artigo 15, III, CF).OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, 

comunicando sobre a suspensão ventilada.Também após o trânsito em 

julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos 

Institutos Nacional e Estadual de Identificação.Decorrido o prazo recursal, 

e após o trânsito em julgado desta decisão, LANCE-SE o nome do réu no 

rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).Somente 

após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE guia de 

execução DEFINITIVA.No que tange ao valor pecuniário recolhido como 

fiança, às fls. 16, OBSERVE-SE a Secretaria Judiciária o que preceitua o 

disposto no art. 978, § 1º, da CNGC/MT.Após o cumprimento de todas as 

determinações constantes da presente sentença, mormente a expedição 

guia de execução definitiva, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas 

e cautelas de praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 

09 de janeiro de 2020.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 28 de janeiro de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246801 Nr: 14279-47.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON LEMES DA SILVA, ANTONIO FABRICIO 

ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO FABRICIO ALVES PEREIRA, 

Rg: 24862290, Filiação: Lourença Alves da Silva, data de nascimento: 

15/05/1997, brasileiro(a), natural de Barra do Bugres-MT, convivente, 

servente, Telefone 99690 1004. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/07, e o faço para CONDENAR como 

por condenados tenho os réus Antônio Fabrício Alves Pereira e Elton 

Lemes da Silva, vulgo “Isola”, já qualificados nos autos, nas sanções do 

artigo 14 da Lei nº 10.826/03. Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do 

Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada aos réus.[...]. Assim, 

FIXO A PENA DEFINITIVA do crime em questão em dois (02) ANOS DE 

RECLUSÃO. Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao 

pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica 

do condenado, ARBITRO em dez (10) dias-multa, fixando o dia-multa em 

um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso 

(22/04/2017), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo 

previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.DA DOSIMETRIA DA 

PENA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO 

PERMITIDO QUANTO AO RÉU ELTON LEMES DA SILVA A Lei nº 

10.826/2003 atribui para o crime capitulado em seu artigo 14, caput, a 

pena de dois (02) anos a quatro (04) anos de reclusão, e multa.A 

culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal 

para a espécie do delito. Seus antecedentes são bons, visto que, 

compulsando detidamente os registros criminais acostados às fls. 129/129 

verso, não constato nenhuma sentença penal condenatória transitada em 

julgado. Não há elementos nos autos para se aferir sua conduta 

social.Não há elementos para descortinar acerca de sua personalidade.Os 

motivos são próprios do crime.As circunstâncias são próprias do tipo 

penal em questão.As consequências são normais à espécie do delito 

mencionado.Não há como se aferir o comportamento da vítima, pois esta é 

a própria sociedade.Analisando, pois, ao conjunto das circunstâncias 

judiciais, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e, 

notadamente a ressocialização do implicado, a pena-base deve ser fixada 

no mínimo legal, razão pela qual, FIXO-A, portanto, em dois (02) anos de 

reclusão.Na segunda fase de fixação da pena, não vislumbro a presença 

de circunstâncias agravantes. No entanto, constato a incidência da 

circunstância atenuante da confissão espontânea, insculpida no artigo 65, 

inciso III, alínea “d”, do CP, bem como, incidência da atenuante da 

menoridade relativa, contudo, mantenho a pena no patamar mínimo em 

atenção ao enunciado nº 231 da Súmula do STJ.Na terceira fase da 

fixação da pena, não vislumbro nenhuma causa de diminuição ou aumento 

de pena. Assim, FIXO A PENA DEFINITIVA do crime em questão em dois 

(02) ANOS DE RECLUSÃO. Pela mesma fundamentação, CONDENO-O 

AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação 

econômica do condenado, ARBITRO em dez (10) dias-multa, fixando o 

dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato 

delituoso (22/04/2017), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e 

no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.As penas 

dos réus deverão ser cumpridas no REGIME INICIAL ABERTO, tendo em 

conta o que dispõe o art. 33, § 2º, “c” do CP.Por fim, verifica-se que os 

réus não são reincidentes e a pena aplicada não excede a quatro anos; o 

crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como 

a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime 

indicam que a substituição é suficiente, razão por que, de acordo com o 

disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP, SUBSTITUO 

as penas privativas de liberdade, impostas aos réus por DUAS (02) 

PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, consistentes em prestação de serviços 

à comunidade durante os períodos das penas impostas e prestação 

pecuniária, no valor de um (01) salário mínimo, para cada réu.A entidade a 

ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser determinada pelo 

Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as aptidões dos 

reeducandos. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de direito 

imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na hipótese 

prevista no § 4º do art. 44 do Código Penal. Os réus poderão apelar em 

liberdade, uma vez que não se faz presente qualquer dos fundamentos da 

prisão preventiva. Custas pelos acusados, todavia, SUSPENDO a 

exigibilidade de cobrança pelo prazo de cinco anos, eis que assistidos 

pela DPE.Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos 

direitos políticos dos condenados, enquanto durarem os efeitos da 

condenação (artigo 15, III, CF).Deixo de determinar o encaminhamento da 

arma e munições apreendidos ao Exército, porquanto tal providência já foi 

determinada às fls. 103.INTIMEM-SE os acusados para comprovarem a 

legitimidade dos bens apreendidos nos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo decurso do prazo acarretará automaticamente na perda dos 

produtos em favor da UNIÃO.OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, 

comunicando sobre a suspensão ventilada.Também após o trânsito em 

julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos 

Institutos Nacional e Estadual de Identificação.Decorrido o prazo recursal, 

e após o trânsito em julgado desta decisão, LANCE-SE os nomes dos réus 

no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição 

Federal).Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, 

EXPEÇA-SE guia de execução DEFINITIVA.Após o cumprimento de todas 

as determinações constantes da presente sentença, mormente a 

expedição guia de execução definitiva, ARQUIVE-SE o presente, mediante 

as baixas e cautelas de praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

D e f e n s o r i a  P ú b l i c a . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Tangará da Serra, 22 de novembro de 2019.Anna Paula 

Gomes de FreitasJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 
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BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 28 de janeiro de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263908 Nr: 27623-95.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO ALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDINALDO ALVES CARDOSO, Cpf: 

07193169106, Rg: 25990012, Filiação: Marcia Alves Caroso e Jamilton 

Vasilio de Arruda, data de nascimento: 15/02/1997, brasileiro(a), natural 

de Tangara da Serra-MT, convivente, Telefone 65 99620 9035. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/05 verso, razão 

pela qual, quanto ao crime estampado no artigo 157, caput, do CP, 

DESCLASSIFICO-O e, por consequência, CONDENO o réu Edinaldo Alves 

Cardoso, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 155, caput, do 

CP.Nesta toada, atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, 

passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu.DA DOSIMETRIA DA PENA 

QUANTO AO CRIME DE FURTO SIMPLESA pena cominada para o delito 

previsto no artigo 155 do Código Penal é de reclusão, de um (01) a quatro 

(04) anos, e multa.A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de 

seu dolo foi normal.Seus antecedentes são bons, visto que, analisando 

detidamente os registros criminais acostados às fls. 64, constato a 

inexistência de sentença penal condenatória definitiva.Sua conduta social 

não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos robustos para 

a aferição.Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.Os 

motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados 

na dosimetria da pena. As circunstâncias são próprias do delito pelo qual 

o réu responde. As consequências do delito não se desgarram da 

normalidade.O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, 

não influenciou na conduta do réu.Levando em conta essas 

circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no 

mínimo legal, ou seja, no quantum de UM (01) ano de reclusão.Na segunda 

fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias agravantes. Por outro 

lado, verifico a incidência das circunstâncias atenuantes da menoridade 

relativa e confissão espontânea, insculpida no artigo 65, inciso I e III, alínea 

“d”, do CP, razão pela qual, atenta ao teor da súmula 231 do STJ, que 

aduz: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à 

redução da pena abaixo do mínimo legal”, MANTENHO a reprimenda 

outrora imposta, ou seja, no quantum de UM (01) ano de reclusão.Na 

terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou 

aumento de pena, razão pela qual, MANTENHO a pena aplicada no 

montante anteriormente aplicado, ou seja, UM (01) ANO DE RECLUSÃO, 

QUE TORNO-A DEFINITIVA, pela inexistência de circunstâncias outras que 

possam modificá-la. Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao 

pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica 

do condenado, arbitro em TREZE (13) dias-multa, fixando o dia-multa em 

um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso 

(14/09/2017), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo 

previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.A pena deverá ser 

cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, considerando o 

disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “b” do Código Penal.Por 

fim, verifica-se que o acusado não é reincidente e a pena aplicada não 

excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência 

ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos 

e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, 

razão por que, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, 

inciso IV, ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta 

a acusada, por UMA (01) PENA RESTRITIVA DE DIREITO, consistente em 

prestação pecuniária, no importe de dois (02) salários mínimos.Consigno, 

por oportuno, que a pena restritiva de direito imposta poderá ser 

convertida em pena privativa de liberdade na hipótese prevista no § 4º do 

art. 44 do Código Penal. O acusado poderá apelar em liberdade, uma vez 

que não se faz presente qualquer dos fundamentos da prisão 

preventiva.CUSTAS pelo acusado, todavia, SUSPENDO a exigibilidade pelo 

prazo de cinco (05) anos, pois é assistido da Defensoria Pública.No que 

atina ao aparelho celular Samsung de cor preto, apreendido às fls. 24, 

INTIME-SE o réu para que, no prazo de cinco (05) dias, comprove a 

procedência/licitude do objeto.Decorrido in albis o prazo supracitado sem a 

devida comprovação, DETERMINO a Diretoria do Foro que, constatando a 

situação de preservação do aparelho celular, proceda a DOAÇÃO para 

alguma instituição filantrópica vinculada ao Juízo.Todavia, em caso de má 

conservação, DESTRUA-SE.Após o trânsito em julgado, DETERMINO a 

SUSPENSÃO dos direitos políticos do condenado, enquanto durarem os 

efeitos da condenação (artigo 15, III, CF). OFICIE-SE ao Tribunal Regional 

Eleitoral, comunicando sobre a suspensão ventilada.Também após o 

trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem 

como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.Decorrido o prazo 

recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, LANCE-SE o nome 

do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição 

Federal).Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, 

EXPEÇA-SE guia de execução DEFINITIVA.Após o cumprimento de todas 

as determinações constantes da presente sentença, mormente a 

expedição guia de execução definitiva, ARQUIVE-SE o presente, mediante 

as baixas e cautelas de praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

D e f e n s o r i a  P ú b l i c a . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Tangará da Serra, 22 de janeiro de 2020.Anna Paula Gomes de 

FreitasJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 28 de janeiro de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285420 Nr: 13391-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIVALDO RIBEIRO DA 

COSTA - OAB:20018/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

73564192115, Rg: 16410270, Filiação: Maria Alves de Melo da Silva e 

Ademilso Ferreira da Silva, data de nascimento: 17/07/1989, brasileiro(a), 

natural de Tangara da Serra-MT, convivente, entregador, Telefone 9616 

0904. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

TOTALMETE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/07 verso, e o faço para 

CONDENAR, como por condenado tenho o réu Rodrigo Ferreira da Silva, já 

qualificado nos autos, nas penas dos artigos 24-A, caput, da Lei 

11.340/2006, por duas vezes, c.c, artigo 129, § 9º, c.c artigo 14, inciso II, 

ambos do Código Penal, c.c. artigo 21, caput, da Lei de Contravenções 

Penais, c.c art. 61, II, “f”, do Código Penal, todos em concurso material.[...] 

Os motivos do crime não restaram esclarecidos.As circunstâncias são 

próprias do delito pelo qual o réu responde. As consequências do delito 

não foram tão graves. Tocante ao comportamento da vítima, este não foi 

apurado se influenciou, ou não, para o desencadeamento dos 

fatos.Levando em conta essas circunstâncias judiciais, hei por bem fixar 

acima da PENA-BASE em três (03) meses e quinze (15) dias de 

detenção.Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, inexistindo 

circunstâncias agravantes, MANTENHO a reprimenda outrora imposta, ou 

seja, no quantum em três (03) meses e quinze (15) dias de detenção.Indo 

à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 
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descumprimento de Medidas Protetivas, a pena definitiva de três (03) 

meses e quinze (15) dias de detenção.DO CONCURSO MATERIAL Em 

razão do CONCURSO MATERIAL ENCONTRO UMA PENA TOTAL 

DEFINITIVA, PARA OS DELITOS DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS 

PROTETIVAS (FATOS 01 e 04) E LESÃO CORPORAL NA MODALIDADE 

TENTADA (FATO 03), DE NOVE (09) MESES E DEZ (10) DIAS DE 

DETENÇÃO E QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO 

(FATO 02), O QUANTUM DE DEZENOVE (19) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.A 

pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal e artigo 6º, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/41.Descabem, no 

meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição da pena 

privativa de liberdade, tendo em vista o que preceitua a súmula 588, do 

Superior Tribunal de Justiça, que aduz: “A prática de crime ou 

contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no 

ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos”. Nesse sentido, STJ: “HABEAS 

CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. 

PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E COM BASE EM ELEMENTARES DO TIPO. 

INADMISSIBILIDADE. PERSONALIDADE. DESFAVORABILIDADE. 

AGRESSIVIDADE. ARGUMENTO IDÔNEO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

EVIDENCIADO EM PARTE.[...]REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO 

RECLUSIVA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. BENEFÍCIO NEGADO. 

NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO INCISO I DO ART. 44 

DO CP. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À 

PESSOA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.1. Inviável proceder-se 

a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, 

tendo em vista que o paciente não preenche o requisito previsto no art. 44, 

inciso I, do CP, pois, não obstante a pena imposta tenha sido inferior a 4 

(quatro) anos, verifica-se que se trata de delito cometido com violência ou 

grave ameaça à pessoa.2. Ordem parcialmente concedida, tão somente a 

fim de reduzir para 8 (oito) meses de detenção a pena imposta ao 

paciente, mantidos, no mais, a sentença condenatória e o acórdão 

objurgado.”(HC 139.358/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 15/04/2010, DJe 03/05/2010)O réu poderá apelar em liberdade, 

uma vez que não se faz presente qualquer dos fundamentos da prisão 

preventiva.Custas pelo acusado.Após o trânsito em julgado, DETERMINO a 

SUSPENSÃO dos direitos políticos do condenado, enquanto durarem os 

efeitos da condenação (artigo 15, III, CF).OFICIE-SE ao Tribunal Regional 

Eleitoral, comunicando sobre a suspensão ventilada. Também após o 

trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem 

como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação. Decorrido o 

prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, LANCE-SE o 

nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição 

Federal).Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, 

EXPEÇA-SE guia de execução DEFINITIVA.Após o cumprimento de todas 

as determinações constantes da presente sentença, mormente a 

expedição guia de execução definitiva, ARQUIVE-SE o presente, mediante 

as baixas e cautelas de praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa 

técnica.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 

23 de janeiro de 2020.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 28 de janeiro de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 321990 Nr: 20353-49.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON FLOID THIBES DE OLIVEIRA, DANILO 

DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMARA FAVETTI SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 23.855

 Autos nº: 20353-49.2019.811.0055.

Código Apolo nº: 321990.

Vistos etc.

1) Analisando a resposta apresentada pelos réus e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO da marcha processual e DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 

16h50min.

2) INTIMEM-SE os réus para comparecimento, a fim de serem interrogados, 

sob pena de revelia.

 3) REQUISITE-SE o comparecimento dos réus junto à Direção do CDP 

local.

4) INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum (fls. 07).

5) REQUISITE-SE, junto ao Comando respectivo, as testemunhas militares 

arroladas pela acusação, para comparecerem à audiência supra 

designada, conforme preceitua o artigo 221, § 2º, do CPP.

6) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 331255 Nr: 910-78.2020.811.0055

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 Autos nº: 910-78.2020.811.0055.

Código Apolo nº: 331255.

Vistos etc.

 Trata-se de petitório formulado pelo indiciado Bruno Pereira Lima, por 

intermédio de Advogado constituído às fls. 62/66, argumentando a 

ausência dos imperiosos requisitos da constrição de sua liberdade, assim 

como, de forma subsidiária, requereu a revogação da prisão preventiva do 

indiciado.

 Concitado a se manifestar, o Parquet pugnou pelo indeferimento dos 

pedidos arguidos pela defesa (fls. 72/75).

 É o relatório.

 DECIDO.

 Dispõe o artigo 5º, inciso, da Constituição Federal que:

“ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a 

liberdade provisória, com ou sem fiança”.

 Assim, compete ao Juiz, na apreciação do caso concreto, perquirir 

acerca da possibilidade da imediata liberação do indivíduo, somente 

decidindo pela manutenção da custódia em hipóteses excepcionais, onde 

se mostre inequívoca a necessidade da prisão cautelar.

 Muito embora a redação do artigo 316 do CPP, que preconiza que o Juiz 

poderá revogar a prisão, diante da inexistência de motivos para que 

subsista, vislumbra-se que no caso in concreto a prisão preventiva deve 

ser mantida, senão, vejamos:

Infere-se que o requerente teve a prisão em flagrante convertida em 

prisão preventiva com base nos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do 

CPP, bem como, para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de 

urgência anteriormente deferidas em favor da vítima Ana Flávia Ribeiro 

Silva, configurando em tese, os delitos previstos no art. 24-A da Lei nº 

11.340/06, c/c artigo 148, § 2°, 344, 147, e 129 todos do Código Penal.

Dessa forma, analisando os autos de medida protetiva de Código Apolo nº 

309673, constata-se que no dia 21/04/2019, este Juízo concedeu à vítima 

Ana Flávia Ribeiro Silva algumas medidas de proteção contra a conduta do 

ofensor Bruno Pereira Lima.

 Nesse ínterim, no dia 21/05/2019, o ofensor foi pessoalmente citado e 

cientificado acerca da existência das medidas protetivas deferidas em seu 

desfavor (certidão de fls. 19 dos mencionados autos). No entanto, mesmo 

diante das vigências das medidas, Bruno Pereira Lima as descumpriu, 

conforme termo de declaração nos sobreditos autos (fls. 24/25), eis que o 

mesmo invadiu a casa da vítima pulando o muro, onde quebrou a porta da 

residência e o celular da vítima, bem como, persegue a ofendida, pois, não 

aceita o fim do relacionamento (fls. 27/35), além de injuriá-la.
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 Diante desse contexto, importante salientar que a custódia preventiva do 

agente se faz imprescindível para garantir a eficácia das medidas de 

proteção outrora deferidas, visto que, o réu voltou a injuriar e perseguir a 

vítima, descumprindo ordem judicial de se aproximar e de manter contato 

coma mesma, mesmo ciente das referidas medidas e, ainda, restam nos 

autos de forma consubstanciada indícios de autoria e materialidade, razão 

pela qual, entendo que a manutenção da prisão se faz necessária.

 Veja-se que a presente prisão que o Defensor do réu pretende ver 

revogada é aquela oriunda do auto de prisão em flagrante delito lavrado no 

dia 16 de janeiro de 2020 (de onde originou o presente inquérito policial) 

que foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no dia 

17 de janeiro de 2020.

 Independentemente desta prisão em flagrante, já convertida em 

preventiva, também foi decretada a prisão preventiva do postulante nos 

sobreditos autos de medida protetiva (Código Apolo 309673) no dia 11 de 

dezembro de 2019 e cuja ordem somente foi cumprida na carceragem do 

fórum, no dia 17 de janeiro de 2020, enquanto o réu aguardava a 

realização de audiência de custódia (certidão de fls. 50 dos mencionados 

autos de medida protetiva).

 Acerca da restrição da liberdade do agente em razão do descumprimento 

das medidas protetivas outrora deferidas, o Superior Tribunal de Justiça já 

decidiu. Vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LEI MARIA DA 

PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO 

PREVENTIVA DECRETADA. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 

OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A necessidade da custódia cautelar 

restou demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, 

conforme recomenda a jurisprudência desta Corte, estando o decisum 

proferido na origem fundamentado no descumprimento das medidas 

protetivas outrora impostas, a evidenciar, portanto, o risco para a ordem 

pública e para a integridade física e psicológica da vítima, nos termos dos 

artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei 

n.º 11.340/06. 2. Ordem denegada. (STJ, HC 401.835/GO, Rel. Ministra 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 

03/08/2017, DJe 14/08/2017)” (negritou-se e grifou-se)

No mesmo sentido, este Sodalício Mato-Grossense, em consonância com 

o STJ, também já decidiu:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM 

FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS 

CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO 

CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE 

REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS 

PROTETIVAS ANTERIORES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS 

CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Nos crimes de 

violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores, 

alinhado a elementos concretos dos autos que revelam a propensão do 

paciente à prática de ilícitos penais, é fundamento suficiente para a prisão 

cautelar. Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro 

corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica 

clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da 

prisão. (TJMT, HC 173258/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, 

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 

27/01/2017)” (negritou-se e grifou-se).

 Dessa feita, pelos fundamentos acima expostos e, muito embora a 

segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, 

é necessária a sua manutenção, por ora, estando os motivos 

indubitavelmente alinhados com o que preconiza os dispositivos 

supramencionados (312 e 313, III do Código de Processo Penal), bem 

como, presentes os requisitos para sua manutenção (fumus commissi 

delicti e periculum libertatis).

 Nesse passo, compulsando detidamente os autos, vislumbro que não 

houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar 

a revogação da decisão outrora proferida, caso em que uma nova análise 

dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância.

Outrossim, vale ressaltar que as medidas protetivas anteriormente 

deferidas, não surtiram os efeitos desejados, razão pela qual, a prisão 

preventiva se faz necessária para assegurar a preservação da 

integridade física e psíquica da ofendida, daí porque, a custódia não deve 

ser revogada.

 Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 72/75:

1) INDEFIRO, por ora, o pleito de revogação da prisão preventiva do 

ofensor Bruno Pereira Lima, notadamente por persistirem os mesmos fatos 

que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na 

prisão em que se encontra.

2) No mais, considerando que o presente inquérito policial se encontra 

relatado, ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público, para os devidos 

fins.

3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Advogado do requerente.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 30 de janeiro de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 331182 Nr: 856-15.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, MINISTERIO PUBLICO CUIABA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SOUSA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:13451, 

RENATA M. DE A. V NETO DEBESA - OAB:11674/B

 Autos nº: 856-15.2020.811.0055.

Código Apolo nº: 331182.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 12 de fevereiro de 2020, às 15h50min, para oitiva das 

testemunhas do Ministério Público Valmir Gomes Pereira e Getúlio Balbino 

Guimarães Júnior, que deverão ser INTIMADAS a comparecerem, para o 

fim de serem ouvidas, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 255816 Nr: 21274-76.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERSON SIQUEIRA DE 

MELO - OAB:18.701

 Autos nº: 21274-76.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 255816.

 Vistos etc.

1) RECEBO o recurso de fls. 108, nos termos do art. 593, inc. I c/c art. 

600, ambos do CPP.

 2) ABRA-SE VISTA dos autos à parte apelante para apresentação das 

razões recursais e, após, à parte apelada para oferecimento das 

contrarrazões, no prazo de oito (08) dias, cada.

 3) Findos os prazos para razões e contrarrazões, REMETAM-SE os autos 

à superior instância, na forma do artigo 601 do Código de Processo Penal.

4) Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto no artigo 346 

da CNGC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 30 de janeiro de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 324474 Nr: 22160-07.2019.811.0055
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.VÁRZEA GRANDE-MT, MINISTERIO PUBLICO 

ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELBER ERNESTO DA COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARLOS SOUZA DE 

ARRUADA - OAB:23.276-0/MT

 Autos nº: 22160-07.2019.811.0055.

Código Apolo nº: 324474.

 Vistos.

 1) DESIGNO audiência de interrogatório do réu Welber Ernesto da Costa e 

Silva para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 14h40min, devendo o mesmo 

ser INTIMADO a comparecer, devidamente acompanhado de advogado, 

sob pena de revelia.

 1.1) REQUISITE-SE a presença do réu junto à Direção do CDP local.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando acerca da designação 

da data para a realização da audiência de interrogatório.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 30 de janeiro de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-41.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN BOFFI DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER FRANCIS DE FREITAS OAB - MT25347/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMIRATES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000200-41.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:WILLIAN BOFFI 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENNER FRANCIS DE 

FREITAS POLO PASSIVO: EMIRATES FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 16/07/2020 Hora: 08:15 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002278-42.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAYLTO VILARINHO MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERRIQUE DE SOUZA MENDONCA OAB - MT23410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 12/03/2020, às 09h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-26.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CATARINA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000201-26.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ROSANGELA 

CATARINA PADILHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS POLO PASSIVO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 

FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 16/07/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-78.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANITA ALVES MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000204-78.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MARIA ANITA 

ALVES MOREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 16/07/2020 Hora: 08:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-63.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000205-63.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:CELSO ROSA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 16/07/2020 Hora: 09:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-48.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA MARIA DA SILVA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000206-48.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:THAINA MARIA 

DA SILVA FREIRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 16/07/2020 Hora: 09:15 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 
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MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-33.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000207-33.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:NADIR SOUZA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 16/07/2020 Hora: 09:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-18.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY BRUNO DA SILVA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000208-18.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:WESLEY BRUNO 

DA SILVA BISPO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 16/07/2020 Hora: 09:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-03.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL SOARES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000209-03.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LEONEL SOARES 

DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 16/07/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-85.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE APARECIDA GOMES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000210-85.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ADRIELE 

APARECIDA GOMES SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 16/07/2020 Hora: 10:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-57.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ILDEFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 13/07/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-72.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MATEUS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

POLO ATIVO: FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

FRANCINE Data: 13/07/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-42.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PINTO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 13/07/2020 

Hora: 14:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-94.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 13/07/2020 

Hora: 15:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-86.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GALDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

FRANCINE Data: 14/07/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-78.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANITA ALVES MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 16/07/2020 

Hora: 08:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-85.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE APARECIDA GOMES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 16/07/2020 

Hora: 10:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-70.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE SANTANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000211-70.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:GISLAINE 

SANTANA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 14/07/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-55.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE SANTANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000212-55.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:GISLAINE 

SANTANA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 20/07/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-25.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DE SOUZA BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000214-25.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:BRUNA DE 

SOUZA BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 20/07/2020 

Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-10.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DE SOUZA BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000215-10.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:BRUNA DE 

SOUZA BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 20/07/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001043-11.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA LEANDRO BORGES PEREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos, em favor da parte exequente, por se tratar de valor incontroverso. 

Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Com 

o levantamento, intime-se a executada para, no prazo de 10 dias, 

manifestar em relação ao saldo remanescente indicado no ID 28557597. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DIAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000029-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANILENE SOUSA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos, observando que o valor bloqueado no ID 26341138 deverá ser 

levantado em favor da parte exequente e o valor depositado no ID 

26609100 deverá ser levantado em favor da parte executada. Deverá a 

Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes na procuração 

outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Com o 

levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 31 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-77.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURELINA EGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000217-77.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MARIA LEDY 

FILIPIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA, ESTELA REDIVO DA COSTA POLO PASSIVO: AURELINA EGUES 

DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

FRANCINE Data: 20/07/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-62.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DILZA DE LUCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000218-62.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:DILZA DE LUCA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 20/07/2020 Hora: 14:30 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001649-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FREYMUNDO TRIBESS (REQUERENTE)

ESTI TRIBESS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVONI STURM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MERILLY LAIS SAVAN SOARES OAB - MT0021474A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A via eleita pelo reclamante (embargos de declaração) é 

desnecessária para que haja deliberação acerca do pedido de concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita. O pedido pode ser deferido a qualquer 

tempo, mediante simples requerimento da parte. Assim, não conheço dos 

embargos, por ausência de interesse processual. No entanto, DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Tangará da Serra/MT, 27 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-32.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEIRIJANE GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000220-32.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LEIRIJANE 

GOMES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 20/07/2020 

Hora: 14:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001320-27.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Valdomiro Torres (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A via eleita pelo reclamado (embargos de declaração) é 

desnecessária para que haja deliberação acerca do pedido de concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita. O pedido pode ser deferido a qualquer 

tempo, mediante simples requerimento da parte. Não obstante, conheço 

dos embargos e DEFIRO o pedido de justiça gratuita ao reclamado. 

Cumpra-se na íntegra a sentença. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 13 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001467-82.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MONIKY BRUNA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BERTOLDO OAB - MT24593/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A via eleita pela reclamante (embargos de declaração) é 

desnecessária para que haja deliberação acerca do pedido de concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita. O pedido pode ser deferido a qualquer 

tempo, mediante simples requerimento da parte. Assim, não conheço dos 

embargos, por ausência de interesse processual. No entanto, DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 27 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-27.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - 842.270.521-49 

(REPRESENTANTE)

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIKE MURARA (INTERESSADO)

JOAO ROBERTO CARDOSO DE LIMA (INTERESSADO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 16/03/2020 13:30MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002433-45.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

VISTOS. Cite-se a Fazenda Pública para satisfazer a obrigação constante 

do título, podendo ela opor embargos em 30 (trinta) dias (art. 535 e art. 910 

do Código de Processo Civil de 2015). Certificado o não oferecimento de 

embargos, solicite-se do Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do E. TJMT a realização do cálculo de atualização do débito 

(art. 3º do Provimento nº 11/2017), intimando-se as partes para 

manifestação em 5 dias, com posterior conclusão para homologação. 

Após a homologação do cálculo, será determinada a expedição de ofício 

requisitório de pequeno valor à autoridade, na pessoa de quem o ente 

público foi citado, que deverá realizar o pagamento no prazo de 2 (dois) 

meses, contado da entrega da requisição, na forma do art. 535, § 3º, do 

CPC (CF, art. 100) e observado o disposto no art. 4º do Provimento nº 

11/2017-CM. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Tangará 

da Serra, 22 de outubro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001016-57.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAILSON VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 07/08/2019, às 16h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001280-74.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE CALEGARO OAB - MS17450 (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 102273 Nr: 1133-51.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ROBERTO JITSUZO MUKAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON RONIE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito, a 

fim de que o Senhor Oficial de Justiça proceda à penhora de bens, 

inclusive na residência do executado, devendo, ainda, discriminar todos 

os bens existentes ali existentes.Uma vez efetivada com sucesso a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, na forma do art. 53, §§ 1º a 

3º, da Lei nº 9.099/95. Caso não haja composição amigável, o executado 

poderá ofertar embargos à execução em audiência.Se não forem 

ofertados embargos, poderá o credor desde logo exercer o direito de 

opção descrito no dispositivo em comento. Caso a diligência de penhora 

de bens seja infrutífera, intime-se a exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução 

do mérito.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 114257 Nr: 4426-92.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 
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MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 VISTOS.

Antes de deliberar acerca dos embargos de declaração, intime-se a 

executada, para que, no prazo de 10 dias, se manifeste acerca dos 

cálculos apresentados na petição de fls. 729 e 730.

Após, com a manifestação ou certificado o decurso do prazo, tornem os 

autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 49316 Nr: 3155-24.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

O exequente formula requerimento para intimação do executado para que 

indique bens de sua propriedade, sob pena de ato atentatório à dignidade 

da Justiça, tendo em vista que até a presente data não logrou êxito em 

descobrir bens passíveis de penhora.

O pedido é pertinente e merece acolhimento com fundamento no art. 774, 

inciso V, c.c. seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Intime-se a executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique quais 

são e onde se encontram os bens de sua propriedade, sujeitos à penhora 

e seus respectivos valores, consignando que a omissão caracterizará ato 

atentatório à dignidade da Justiça, com aplicação de multa de 20% sobre o 

valor atualizado do débito, sem prejuízo de outras sanções de natureza 

processual e material.

Intimem-se.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 56054 Nr: 5608-21.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE NILDO CUSTODIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, HAYDEE DE SOUZA 

PEREIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PERASSOLO - 

OAB:12804, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 VISTOS.

 Defiro o pedido da petição de fls. 254.

 Certifique-se a existência de saldo decorrente do depósito indicado e, se 

necessário, promova-se sua vinculação aos autos.

Em seguida, promova-se a expedição de alvará para levantamento.

Após, se nada mais for requerido, ao arquivo, procedendo-se as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 62345 Nr: 3882-75.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PASSO A PASSO EDUCAÇAO E CULTURA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NALVA DA CRUZ GARCIA, LAURO JOSÉ 

VACCARI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585, Karlla Christine Coelho Fernandes Carvalho - 

OAB:8852/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 VISTOS

Considerando que, devidamente intimado, o executado não efetuou o 

pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, verifico que se 

esgotaram todos os meios para garantir a execução, motivo pelo qual 

defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de contas on-line 

através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento formulado pelo 

exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de Processo Civil de 

2015.

No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, prioriza que a penhora 

recaia sobre dinheiro.

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos 

termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, 

apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – 

Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de 

cumprimento de sentença.

Junte-se cópia do termo de penhora on-line.

Caso a diligência tenha sido inexitosa, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 102247 Nr: 1104-98.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANEI BARBOZA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Assiste razão ao exequente na petição de fls. 53/54.

Não há qualquer suporte para se considerar a ocorrência de litispendência 

entre estes autos e o Processo nº 391-60.2007.811.0055 (cód. 58728), 

tendo em vista que se tratam de dívidas distintas.

Nesse passo, verifica-se que a sentença de fls. 52 derivou de premissa 

equivocada, que não permite, sob qualquer ótica, considerar a ausência 

do pressuposto processual negativo em questão.

Embora a sentença importe em término do ofício jurisdicional, nos termos 

do art. 463 do CPC, considerando a realidade dos autos e os princípios 

próprios do Juizado Especial, não vislumbro impedimento para revogação 

da sentença proferida, uma vez que, tratando-se de sentença meramente 

terminativa, poderá o exequente promover nova ação a qualquer tempo.

 Assim, não há prejuízo algum para o executado com a revogação da 

sentença, até mesmo porque sequer ocorreu sua citação nestes autos. 

Ao contrário, a medida preservará a almejada economia processual, além 

da celeridade e informalidade próprias ao microssistema dos Juizados 

Especiais.

Ante o exposto, REVOGO a sentença proferida às fls. 52.

Intimem-se as partes acerca do teor da presente decisão.

Outrossim, atento à manifestação de fls. 54, determino a suspensão deste 

processo pelo prazo de 180 dias, devendo o exequente se manifestar ao 

término do referido prazo formulando requerimentos de interesse, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 58728 Nr: 391-60.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANEI BARBOZA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cumpra-se a decisão proferida nesta data nos autos do Processo 

1104-98.2008.811.0055 (cód. 102247), mantendo-se suspenso também 

este feito pelo mesmo prazo lá determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 319405 Nr: 18291-36.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DOS SANTOS TRAAGINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Determino o retorno dos autos à unidade jurisdicional de origem, para que 

seja cumprido o disposto no art. 5º, II, da Portaria Conjunta nº 

555/2019-TJMT

Promovam-se as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 310986 Nr: 11533-41.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. B. MARQUES INFORMATICA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Determino o retorno dos autos à unidade jurisdicional de origem, para que 

seja cumprido o disposto no art. 5º, II, da Portaria Conjunta nº 

555/2019-TJMT

Promovam-se as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 308196 Nr: 9285-05.2019.811.0055

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SUELEM MARIA RANGEL LACERDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista o teor da Cota Ministerial de fls.57/57v, intime-se a 

Querelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se acerca da 

proposta de suspensão condicional do processo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 48848 Nr: 11-08.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS, JOÃO 

VENILDO JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODAR PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 VISTOS.

Defiro o pedido de fls. 375.

Intime-se o exequente para que se manifeste, no prazo de 10 dias, sobre 

o resultado da diligência (extrato anexo), sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 49087 Nr: 4593-22.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FERREIRA VILAS BOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de fls. 180.

Intime-se o exequente para que se manifeste, no prazo de 10 dias, acerca 

do resultado da diligência (extrato anexo), requerendo o que entender 

cabível, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 49104 Nr: 1274-22.1998.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES JOSÉ GEIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides José Geier - OAB:4911, 

NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA CORREA RAMOS - 

OAB:4981

 VISTOS

Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de contas on-line 

através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento formulado pelo 

exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de Processo Civil de 

2015.

No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC de 2015, prioriza que a 

penhora recaia sobre dinheiro ou ativos financeiros.

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos 

termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se data para audiência 

de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95).

Junte-se cópia do termo de penhora on-line.

Caso a diligência tenha sido inexitosa, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 102820 Nr: 1663-55.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR TEREZINHA MELLO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de fls. 164.

Intime-se a exequente para que se manifeste, no prazo de 10 dias, acerca 

dos documentos anexos, requerendo o que entender cabível, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 103629 Nr: 2462-98.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ERICO VILHAGRA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de fls. 263.

Intime-se o exequente para que se manifeste, no prazo de 10 dias, acerca 

do resultado da diligência (extratos anexos), requerendo o que entender 

cabível, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em 

caso de inércia.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 112204 Nr: 2410-68.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELINDA FURNI DA SILVA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES OGÊDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de fls. 165.

Intime-se o exequente a fim de que se manifeste, no prazo de 10 dias, 

acerca do resultado da diligência (extrato anexo), requerendo o que 

entender cabível, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia.

Defiro também o pedido para que a Secretaria diligencie junto ao Juízo 

deprecado, para obtenção de informações acerca do cumprimento da 

carta precatória copiada às fls. 160.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002131-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON RODRIGO CAVALCANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Em miúdos, o autor opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da 

decisão do ID 25662169, alegando omissão quanto a pedido de penhora 

"liminar" do veículo indicado, bem como de restrição via RENAJUD e 

BACENJUD, requeridos no pedido de cumprimento de sentença, Para o 

cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a presença de 

uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é 

cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter integrativo da 

decisão que julga os embargos. Da análise do processado, verifico que 

assiste razão em parte ao embargante, porquanto este Juízo não deliberou 

sobre o pedido de "penhora liminar" formulado na petição de cumprimento 

de sentença. Quanto ao pedido de penhora do veiculo indicado a decisão 

foi clara ao determinar que: “(...) caso não haja o pagamento no prazo 

assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens e 

elaborado o respectivo auto (...)”. Assim, não há que se falar em omissão 

quanto ao pedido de penhora, uma vez que devidamente analisado pelo 

Juízo. No tocante ao pedido "liminar" de restrição via RENAJUD e 

BACENJUD, embora efetivamente não tenha sido analisado, o pleito não 

comporta acolhimento. O pedido formulado (nominado pelo reclamante 

como "penhora liminar") na realidade tem natureza de verdadeira medida 

de indisponibilidade de bens porque, no fundo, o que o exequente 

pretende é tornar temporariamente indisponível uma parte do dinheiro e do 

patrimônio angariado pelo executado fora do momento oportuno previsto 

em lei (já que, ordinariamente, a penhora somente ocorrerá após a 

intimação e o decurso do prazo para cumprimento da sentença). Nesse 

sentido, para o acolhimento do pedido antes mesmo da regular intimação 

do executado para o cumprimento do julgado, imprescindível que estejam 

presentes todos os requisitos da medida de urgência almejada, nos termos 

do art. 300 do CPC. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 

2015, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da 

medida almejada pelo exequente, o pedido, a demonstração de que o 

executado esteja se desfazendo do seu patrimônio e o fundado receio de 

dano. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A medida 

excepcional de indisponibilidade de bens, porém, só é admitida quando, 

efetivamente, estiver comprovado que o devedor tenta dilapidar o 

patrimônio com intuito de furtar-se ao cumprimento da obrigação. Sob juízo 

de cognição sumária, não verifico com a segurança necessária que o 

executado esteja dilapidando seu patrimônio com o intuito de prejudicar o 

exequente. Todas as alegações contidas no pedido do ID 25623705, 

demonstram apenas que o executado possui somente um veículo em seu 

nome e que haveria probabilidade de que viria a vende-lo ou transferir 

para terceiro assim que for intimado para o cumprimento da obrigação. O 

que interessaria para o requerimento do exequente seria, como já dito 

anteriormente, a demonstração de intuito de dilapidação patrimonial em 

prejuízo da execução, situação que não é possível concluir com os parcos 

elementos de prova juntados ao requerimento. Não há nos autos qualquer 

comprovação de que intimado, o executado irá dificultar a garantia da 

execução; em momento algum, restou demonstrado que será realizado 

negócio simulado para encobrir a venda do veículo informado. Trata-se de 

circunstância que não pode ser presumida; para que se considere a 

hipótese, deve existir prova suficiente de sua provável ocorrência. 

Ademais, ainda que se partisse do pressuposto de que seria possível 

concluir pela intenção do executado de fraudar a execução, impossível, 

NESTE MOMENTO, o acolhimento do requerimento para “bloqueio” do 

veículo, uma vez que encontra-se em nome de terceiro completamente 

estranho aos autos (Neuza Trajano da Silva). Evidente que há 

possibilidade de penhora do veículo ainda que esteja em nome de terceiro; 

porém, isso somente será possível na fase procedimental própria após a 

regular diligência de penhora, quando será possível amealhar melhores 

elementos acerca de quem é seu real proprietário. Enfim, o exequente não 

demonstra satisfatoriamente que está ocorrendo depreciação do 

patrimônio do executado, mas tão somente que ele poderá vir a se furtar 

de pagar a quantia devida e que eventualmente poderia se desfazer dos 

seus bens para não adimplir a obrigação. Frise-se que não é possível, 

ainda, nem mesmo concluir que o executado esteja se recusando ao 

pagamento, tendo em vista que ainda não foi nem mesmo instado a 

fazê-lo, já que apenas agora está sendo inaugurada a fase de 

cumprimento de sentença. Nesses termos, é altamente temerário deferir a 

pretendida cautelar de indisponibilidade de bens antes da regular intimação 

do executado, uma vez que tal medida poderá importar em indevida 

interferência na esfera de interesses patrimoniais das partes. Não 

verifico, portanto, a presença de qualquer dos requisitos do art. 300 do 

CPC, impondo-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Deve o 

exequente, portanto, aguardar o regular trâmite processual para ver 

resguardado o direito que persegue. Ante o exposto, conheço dos 

embargos de declaração, porém julgo-os improcedentes. Cumpra-se na 

íntegra o despacho do ID 25662169. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002116-47.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR RAMOS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT16255-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Para o cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a 

presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Assiste razão à 

embargante. A decisão foi omissa, uma vez que constou no dispositivo o 

deferimento de apenas um dos pedidos liminares. Analisando a decisão 

embargada, verifica-se que embora o Juízo tenha se manifestado em 

relação a toda documentação apresentada pelo reclamante e 

fundamentado a decisão no sentido de que se encontram presentes todos 

os elementos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada, 

no dispositivo constou apenas o deferimento no tocante ao pedido para 

retirada do nome do reclamante dos cadastros restritivos de crédito 

(SPC/SERASA). ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os embargos 

de declaração para retificar a decisão do ID 24404501, uma vez que 
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presentes todos os elementos para o deferimento da tutela de urgência 

requerida, conforme já devidamente fundamentado na decisão atacada, 

que passará a ter a seguinte redação: (...) DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA para determinar que seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros) bem como para determinar ao reclamado que se 

abstenha de cobranças, inserção em dívida ativa, propositura de 

execuções fiscais, em relação ao imóvel localizado na Rua 30, nº 988, 

quadra 22, lote 17, Jardim Tarumã e, ainda, que exclua todas as dívidas 

referentes ao aludido imóvel, para fins de expedição de Certidão Negativa 

de Débito. No mais, ficam mantidas as demais determinações contidas na 

decisão. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 21 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010229-75.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AMPELIO BETTIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Aline Morgana Bettio OAB - MT0006099A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMBERG PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 31 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000221-17.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA HONORATO SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT9993-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que nunca contratou com a empresa reclamada. 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na provável 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o 

lançamento do nome do requerente no banco de dados de serviços de 

restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, 

no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são importantes e por vezes irreparáveis, com abalo no seu 

crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em 

casos de discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o 

nome dos devedores no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome 

nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, 

na maioria das vezes, prejuízos relevantes e que devem ser evitados. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela 

alta probabilidade de declaração de inexistência de débito e o indevido 

lançamento do nome da reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos ao reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. O reclamante alega que nunca efetuou 

qualquer negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, a 

inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito 

foi indevida. A alegação do reclamante soa verossímil, diante da inversão 

do ônus da prova, decorrente da aplicação da regra do art. 6º, VIII, do 

CDC, já que seria impossível impor-lhe a produção de prova de fato 

negativo. Assim, a prova da existência da negociação e da pendência do 

débito deverá, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. Essa 

conclusão se reforça levando em consideração o grande número de 

inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de 

produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de 

falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir 

efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome da 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se para exclusão. 

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 
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advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 31 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010708-05.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT9809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Adriana dos 

Santos, em desfavor de Oi S/A., visando o recebimento de valores 

referente à condenação por indenização por danos morais e materiais. 

Conforme consta dos autos, a parte executada encontra-se em 

recuperação judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio 

de Janeiro sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em junho de 

2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano. O crédito perseguido nos 

presentes autos já existia na data do pedido de recuperação judicial 

formulado pela empresa executada, razão pela qual está sujeito à 

recuperação judicial, conforme estabelece o art. 49 da Lei n.º 

11.101/2005: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Na 

hipótese dos autos, não há que se falar em créditos extraconcursais. 

Observa-se que o evento danoso que deu origem ao crédito ora discutido 

ocorreu antes do pedido de recuperação judicial (em 2012), sendo a 

recuperação judicial ajuizada no mês de junho de 2016. Presente a 

responsabilidade civil extracontratual - caso dos autos -, a obrigação de 

indenizar surge com a ocorrência do fato danoso. Por isso que o art. 927 

do Código Civil de 2002 dispõe que a violação do direito, aliado ao dano, 

rende ensejo ao dever de reparar. Assim, com a concessão da 

recuperação judicial, que ocorreu em 08/01/2018, incide a novação dos 

créditos anteriores ao pedido, conforme estabelece o art. 59 da Lei n.º 

11.101/2005: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação 

dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores 

a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º 

do art. 50 desta Lei”. Portanto, diferentemente da primeira fase, em que as 

ações são suspensas (art. 6º da Lei nº 11.101/2005), a aprovação do 

plano de recuperação judicial resulta na novação dos créditos, sendo que 

a decisão homologatória constitui, ela própria, novo título executivo judicial, 

nos termos do que dispõe o art. 59, caput, e § 1º, da Lei nº 11.101/2005. 

Consequentemente, a novação induz à extinção da relação jurídica 

anterior, o que impossibilita o prosseguimento das execuções individuais, 

devendo o crédito se sujeitar aos critérios estabelecidos no plano de 

recuperação e a ação individual ser extinta. Esse é o entendimento do 

STJ: “DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO 

DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n.11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (STJ. REsp 1272697 DF 2011/0195696-6. Quarta Turma. Relator: 

Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 02/06/ 2015. Publicação: DJe 

18/06/2015). Em seu voto, o Ministro Luis Felipe Salomão, ao sustentar que 

as execuções individuais devem ser extintas e não suspensas, ponderou 

que: “Nesse particular, cabe ressaltar que, muito embora seja sui generis 

a novação resultante da concessão da recuperação judicial, pois mantém 

as garantias prestadas por terceiros (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 

02/02/2015), as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. Isso porque, uma 

vez ocorrida a novação, com a constituição de título executivo judicial, 

caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, não há mais possibilidade de as execuções antes 

suspensas retomar o curso normal. Nesse caso, abrem-se três 

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve 

convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer 

depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir 

a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. [...] Igualmente, não há 

pertinência a fundamentação segundo a qual, decorrido o prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 

ações e execuções fica restabelecido (art. 52, § 3º). Isso porque tal 

direito se situa na fase anterior à aprovação do plano de recuperação, 

com a qual não tem mais cabimento falar em prazo de suspensão, que 

consiste exatamente no interregno entre o deferimento do pedido de 

recuperação e sua concessão mediante plano aprovado”. Não há dúvida, 

portanto, quanto à necessidade de extinção da execução, dada a minúcia 

com que o tema foi tratado no referido julgado. Será, portanto, na 

recuperação judicial, na falência ou na execução específica que a parte 

credora deverá buscar saciar sua pretensão. O mesmo entendimento já 

foi replicado em outra oportunidade pelo mesmo C. Superior Tribunal de 

Justiça: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO 

CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO 

PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO 

RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a 

tese de que: “A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas”. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02.06.2015, DJe 18.06.2015). 2. 

É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de 

suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em 

conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em 

regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano 

de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das 

execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, § 1º e 7º, 

§§ 1º, 2º e 8º, da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 
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administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da normal, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma séria de consequências 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, “para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral” 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido.” (STJ – Resp 1212243/SP, Rel. Min. LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 

29/09/2015) (grifo nosso) O TJMT também já decidiu nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – 

PLANOAPROVADO E HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – 

EXEGESE DO ART. 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA AÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 59 da Lei nº 

11.101/2005, impõe-se a extinção da ação de execução, quando o plano 

de recuperação judicial tiver sido aprovado e homologado pelo Juízo 

falimentar”. (TJMT. AI 45828/2015. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Quinta 

Câmara Cível. Julgado em 05/08/2015. Publicado no DJE 10/08/2015). No 

mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EXECUÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL E, CONSEQUENTEMENTE, DOS 

EMBARGOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Ocorrendo 

verdadeira novação da dívida, em virtude da aprovação de plano de 

recuperação judicial, não é viável a perseguição do crédito por meio 

diverso do Juízo universal da recuperação, faltando pressuposto para o 

desenvolvimento válido e regular da execução individual ajuizada após a 

ação de recuperação judicial. (TJMG – ac 10479120026204001 mg, 

Relator Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/04/2014, Câmaras cíveis / 

16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2014) (grifo nosso) No caso 

vertente, a dívida se submete à recuperação judicial, tendo em vista que 

existente em momento anterior ao seu ajuizamento. Portanto, a medida que 

se impõe, dada a realidade destes autos, é a extinção do presente 

cumprimento de sentença, haja vista a ocorrência de novação proveniente 

da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da 

empresa executada. Ante o exposto, tendo em vista a novação 

proveniente da aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c o art. 

771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

certidão de crédito, promovendo sua entrega ao exequente, para 

habilitação junto ao Juízo da recuperação judicial. Caso existam valores 

bloqueados nestes autos, deverão ser levantados em favor da empresa 

reclamada, mediante alvará judicial. Se necessário, deverá a reclamada 

ser intimada para fornecimento dos dados bancários para o levantamento. 

Sem custas ou honorários. Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 30 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-75.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN VITOR CARVALHO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI BENTO GARCIA GUEDES (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 28014284). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001889-57.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AZENATE FERNANDES DE CARVALHO OAB - MT12183/O 

(ADVOGADO(A))

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA OAB - MT0020004A (ADVOGADO(A))

RODRIGO ALBERTASSE SALES OAB - MT17591 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO BENEDITO MENEGUELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante, qualificada nos autos, requer o arquivamento da 

reclamação, tendo em vista que não tem mais interesse no seu 

prosseguimento. O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que ao 

autor compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Além disso, uma vez que o 

reclamado não foi citado, não houve o decurso do prazo para defesa, 

nada havendo que obstaculize a procedência do pedido de desistência. 

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

desistência da ação formulada pela autora, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e, por conseqüência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, do mesmo diploma legal, c.c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações necessárias e 

arquivem-se os autos. Custas e honorários advocatícios indevidos (art. 

54, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 30 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001914-70.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DOS ACORES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEISLIE DE FATIMA HAENISCH OAB - MT5860-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDIO SCHALM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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VISTOS. O reclamante, qualificado nos autos, requer o arquivamento da 

reclamação, tendo em vista que não tem mais interesse no seu 

prosseguimento. O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que ao 

autor compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Além disso, uma vez que o 

requerido não foi citado, não houve o decurso do prazo para defesa, nada 

havendo que obstaculize a procedência do pedido de desistência. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

desistência da ação formulada pelo autor, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e, por conseqüência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, do mesmo diploma legal, c.c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações necessárias e 

arquivem-se os autos. Custas e honorários advocatícios indevidos (art. 

54, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 30 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003227-66.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA GIOVANA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

DELBER DA SILVA MOURA - ME (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 28008787). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-31.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GARIBAUTO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Dispensado o relatório, diante do permissivo do art. 38, da Lei nº 

9.099/95. O Reclamante manteve-se inerte, não procurando mais a 

Secretaria do Juizado para promover o andamento do feito, mesmo após 

ter sido devidamente intimado que o não comparecimento no prazo de 

suspensão requerido importaria no arquivamento (Id-20844871). 

Outrossim, não indicou e, nos autos, é desconhecido o endereço do 

reclamado. Dos termos da Lei n. 9.099/95, nota-se que seu espírito pende 

para o célere cumprimento dos atos processuais. Mantendo-se inerte o 

reclamante por tanto tempo, configurando-se a causa extintiva prevista no 

art. 267, III, faz-se inclusive desnecessária sua intimação para 

regularização do feito, nos termos do art. 51, § 1º, da Lei n. 9.099/95. 

Além disso, conforme estabelece o art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, o feito 

deverá ser extinto, sempre que não for conhecido o endereço do 

reclamado. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 267, III, do CPC, c.c. art. 51, I, § 1º, 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e 

anotações necessárias e arquivem-se os autos. Se requerido, 

devolvam-se ao reclamante os documentos que instruíram a inicial. Não 

visualizando, no entanto, má-fé por parte do reclamante, deixo de 

condená-lo nas custas processuais, nos termos do art. 54, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 30 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003242-35.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANELIANE DA CRUZ LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 28005203). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001276-37.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. NOGUEIRA MELO & CIA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora não compareceu à sessão de conciliação (ID 28193445), 

embora tenha sido devidamente intimada para o ato (ID 26304448). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte autora ou 
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do preposto da pessoa jurídica autora em audiência é obrigatório, 

conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Sendo assim, com fundamento no 

artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, 

devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação 

dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo 

CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita 

nestes autos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 30 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 8010301-28.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINO CHAVES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO(A))

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Marcolino 

Chaves Filho, em desfavor de Oi S/A., visando o recebimento de valores 

referente à condenação por indenização por danos morais e materiais. 

Conforme consta dos autos, a parte executada encontra-se em 

recuperação judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio 

de Janeiro sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em junho de 

2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano. O crédito perseguido nos 

presentes autos já existia na data do pedido de recuperação judicial 

formulado pela empresa executada, razão pela qual está sujeito à 

recuperação judicial, conforme estabelece o art. 49 da Lei n.º 

11.101/2005: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Na 

hipótese dos autos, não há que se falar em créditos extraconcursais. 

Observa-se que o evento danoso que deu origem ao crédito ora discutido 

ocorreu antes do pedido de recuperação judicial (em 2013), sendo a 

recuperação judicial ajuizada no mês de junho de 2016. Presente a 

responsabilidade civil extracontratual - caso dos autos -, a obrigação de 

indenizar surge com a ocorrência do fato danoso. Por isso que o art. 927 

do Código Civil de 2002 dispõe que a violação do direito, aliado ao dano, 

rende ensejo ao dever de reparar. Assim, com a concessão da 

recuperação judicial, que ocorreu em 08/01/2018, incide a novação dos 

créditos anteriores ao pedido, conforme estabelece o art. 59 da Lei n.º 

11.101/2005: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação 

dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores 

a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º 

do art. 50 desta Lei”. Portanto, diferentemente da primeira fase, em que as 

ações são suspensas (art. 6º da Lei nº 11.101/2005), a aprovação do 

plano de recuperação judicial resulta na novação dos créditos, sendo que 

a decisão homologatória constitui, ela própria, novo título executivo judicial, 

nos termos do que dispõe o art. 59, caput, e § 1º, da Lei nº 11.101/2005. 

Consequentemente, a novação induz à extinção da relação jurídica 

anterior, o que impossibilita o prosseguimento das execuções individuais, 

devendo o crédito se sujeitar aos critérios estabelecidos no plano de 

recuperação e a ação individual ser extinta. Esse é o entendimento do 

STJ: “DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO 

DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n.11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (STJ. REsp 1272697 DF 2011/0195696-6. Quarta Turma. Relator: 

Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 02/06/ 2015. Publicação: DJe 

18/06/2015). Em seu voto, o Ministro Luis Felipe Salomão, ao sustentar que 

as execuções individuais devem ser extintas e não suspensas, ponderou 

que: “Nesse particular, cabe ressaltar que, muito embora seja sui generis 

a novação resultante da concessão da recuperação judicial, pois mantém 

as garantias prestadas por terceiros (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 

02/02/2015), as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. Isso porque, uma 

vez ocorrida a novação, com a constituição de título executivo judicial, 

caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, não há mais possibilidade de as execuções antes 

suspensas retomar o curso normal. Nesse caso, abrem-se três 

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve 

convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer 

depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir 

a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. [...] Igualmente, não há 

pertinência a fundamentação segundo a qual, decorrido o prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 

ações e execuções fica restabelecido (art. 52, § 3º). Isso porque tal 

direito se situa na fase anterior à aprovação do plano de recuperação, 

com a qual não tem mais cabimento falar em prazo de suspensão, que 

consiste exatamente no interregno entre o deferimento do pedido de 

recuperação e sua concessão mediante plano aprovado”. Não há dúvida, 

portanto, quanto à necessidade de extinção da execução, dada a minúcia 

com que o tema foi tratado no referido julgado. Será, portanto, na 

recuperação judicial, na falência ou na execução específica que a parte 

credora deverá buscar saciar sua pretensão. O mesmo entendimento já 

foi replicado em outra oportunidade pelo mesmo C. Superior Tribunal de 

Justiça: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO 

CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO 

PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO 

RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a 

tese de que: “A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas”. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02.06.2015, DJe 18.06.2015). 2. 

É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de 

suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em 

conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em 

regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano 

de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das 

execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, § 1º e 7º, 

§§ 1º, 2º e 8º, da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 
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feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da normal, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma séria de consequências 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, “para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral” 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido.” (STJ – Resp 1212243/SP, Rel. Min. LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 

29/09/2015) (grifo nosso) O TJMT também já decidiu nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – 

PLANOAPROVADO E HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – 

EXEGESE DO ART. 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA AÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 59 da Lei nº 

11.101/2005, impõe-se a extinção da ação de execução, quando o plano 

de recuperação judicial tiver sido aprovado e homologado pelo Juízo 

falimentar”. (TJMT. AI 45828/2015. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Quinta 

Câmara Cível. Julgado em 05/08/2015. Publicado no DJE 10/08/2015). No 

mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EXECUÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL E, CONSEQUENTEMENTE, DOS 

EMBARGOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Ocorrendo 

verdadeira novação da dívida, em virtude da aprovação de plano de 

recuperação judicial, não é viável a perseguição do crédito por meio 

diverso do Juízo universal da recuperação, faltando pressuposto para o 

desenvolvimento válido e regular da execução individual ajuizada após a 

ação de recuperação judicial. (TJMG – ac 10479120026204001 mg, 

Relator Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/04/2014, Câmaras cíveis / 

16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2014) (grifo nosso) No caso 

vertente, a dívida se submete à recuperação judicial, tendo em vista que 

existente em momento anterior ao seu ajuizamento. Portanto, a medida que 

se impõe, dada a realidade destes autos, é a extinção do presente 

cumprimento de sentença, haja vista a ocorrência de novação proveniente 

da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da 

empresa executada. Ante o exposto, tendo em vista a novação 

proveniente da aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c o art. 

771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

certidão de crédito, promovendo sua entrega ao exequente, para 

habilitação junto ao Juízo da recuperação judicial. Caso existam valores 

bloqueados nestes autos, deverão ser levantados em favor da empresa 

reclamada, mediante alvará judicial. Se necessário, deverá a reclamada 

ser intimada para fornecimento dos dados bancários para o levantamento. 

Sem custas ou honorários. Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001808-11.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARAH RODRIGUES RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

K. F. JORGE EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 26736720). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 29 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 29 de Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001306-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA LUCIA ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 
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prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo em audiência (cf. ID nº 28492765). Sendo o 

direito transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 29 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 29 de Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-28.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ERNANES RANGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BOM DESPACHO DE FIGUEIREDO CARVALHO OAB - MT23803/O 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI OAB - MT20313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID n.25909101 e ID nº 26120816). Assim, havendo 

comprovação da satisfação da obrigação, intimação do exequente e 

inexistindo requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre 

magistrado (cf.ID nº 25451668), necessário é a extinção do presente feito. 

3. Ex positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, 

opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com 

fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 29 de Janeiro de 

2020. LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 29 de Janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-06.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EURIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO PARECI DOS SANTOS (REQUERIDO)

ELISANGELA APARECIDA VILHAUVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se fez presente à audiência de 

conciliação realizada na data de 11 de Dezembro de 2019, às 15h55m (cf. 

ID n.27296908), devidamente intimada (cf. ID n 27284795). Neste contexto, 

conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto isso, impõe-se a 

decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia é ato processual 

que produz vários efeitos, entre eles a presunção de veracidade dos 

fatos afirmados pela parte autora, presumem-se verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

julgador. É dizer, a revelia não implica em procedência automática do 

pedido inicial. Todavia, não tendo a parte ré contestado o feito, 

apresentado manifestação ou comparecido em audiência, e havendo 

verossimilhança das alegações da autora, reputo no presente caso 

verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 344 do CPC. Pois 

bem. Afirma a parte autora que é credora do valor de R$ 2.203,52(dois mil 

duzentos e três reais e cinquenta e dois centavos reais)[5], uma vez que 

as rés deixou de cumprir com sua obrigação referente ao contrato de 

confissão de dívida, deixou de pagar o aluguel no valor integral, bem como 

deixou de saldar débitos referentes a contas de energia e contas de água. 

Por tal razão, requer a parte autora que seja julgado procedente o pedido 

da presente ação para condenar a parte ré ao pagamento da quantia 

acima citada devidamente corrigida monetariamente e com incidência de 

juros. Com efeito, a presunção de veracidade decorrente da não 

apresentação de defesa por parte da ré, somada aos documentos 

constantes dos autos, implica na procedência parcial do pedido, pelo que 

é a parte autora credora da quantia citada, impondo-se o pagamento por 

parte da ré, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo 

ordenamento jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para condenar o 
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requerido no pagamento no valor de R$ 2.203,52(dois mil duzentos e três 

reais e cinquenta e dois centavos reais), que deverá ser acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma simples e correção 

monetária pelo INPC a incidir da data do vencimento da obrigação. Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 29 de Janeiro de 2020. 

LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 29 de Janeiro 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Montante não 

atualizado e sem incidência de juros legais, de acordo com os documentos 

juntados com a petição inicial.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011172-97.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROZALICE MERQUIDES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MENEGASSI DUTRA SANTANA OAB - MT0011125A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT14167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE TERRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. 2. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 3. Em síntese, o exequente foi intimado para apresentar 

manifestação no presente processo no prazo de 10 dias, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito (cf. ID n.19768712). Neste contexto, 

houve intimação do exequente, entretanto o prazo determinado 

transcorreu in albis (cf. certidão em ID n.28161847). Portanto, à espécie 

se aplica o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, que é incisivo ao dispor que: “não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. 4. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 de Janeiro de 

2020. LIVRADA GAETE Matricula nº 40.669 Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de Janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000169-21.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RAMIRES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. 2. FUNDAMENTAÇÃO: A petição inicial não pode ser recebida. 

O valor da causa atribuído pela reclamante na petição inicial já impede o 

processamento do feito nesta especializada. Não bastasse, o valor foi 

estimado (e subestimado) erroneamente pela autora, conforme exposição 

abaixo. Nos termos do art. 292, II, do CPC[5], verifica-se que o valor da 

causa deve ser o correspondente ao valor do ato jurídico controvertido. 

Assim, o valor atribuído à causa deve ser o valor do ato jurídico (contrato) 

ao qual se pretende a resolução contratual, que, no caso, é de R$ 

77.561,94 (setenta e sete mil quinhentos e sessenta e um centavos e 

noventa e quatro centavos). Além disso, verifica-se que a parte autora 

pede a condenação em relação danos morais no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Por outro lado, tratando-se de pedidos cumulativos, o 

valor dado à causa deve obedecer o disposto no art. 292, VI, do CPC. 

Somando-se-se o valor da pretensão relativa ao contrato e dos danos 

morais chega-se ao valor de R$ 82.561,94 (oitenta e dois mil quinhentos e 

sessenta e um reais e noventa e quatro centavos). Logo, não pode a ação 

ser processada perante este Juizado Especial Cível, como estabelece o 

artigo 3º, inciso I da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 3º O Juizado Especial 

Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas 

cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; Assim sendo, 

este Juizado Especial Cível não tem competência para o julgamento do 

conflito, motivo pelo o qual o processo comporta extinção sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51 da Lei nº 9.099/95. Ante o exposto, 

declara-se a INCOMPETÊNCIA deste Juizado Especial Cível para o 

processamento e julgamento da causa em questão, e, com fundamento no 
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artigo 51, §1º, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

determinando seu consequente arquivamento. Sem custas, diante do que 

estabelece o art. 54, da Lei nº 9.099/95. Tangará da Serra, MT, 28 de 

Janeiro de 2020. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 28 de Janeiro de 2020. LIVRADA GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 28 de Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] Art. 292. O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será: [...] II - na ação que tiver por 

objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, 

a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida;

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010980-91.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARIA DE AZEVEDO VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID nº 26191480). Assim, havendo comprovação da 

satisfação da obrigação, intimação do exequente e inexistindo 

requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre magistrado (cf. 

nº ID nº 25631793), necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex 

positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por 

julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no 

art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 29 de Janeiro de 2020. 

LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 29 de Janeiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI RIBEIRO LAURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Tendo em vista a ausência do reclamante à audiência designada, 

apesar de devidamente intimado, JULGO EXTINTA a presente reclamação, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, c.c. § 1º, do mesmo 

artigo, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 

e anotações necessárias e arquivem-se os autos. Se requerido, 

devolvam-se ao reclamante os documentos que instruíram a inicial. 

Condeno o autor ao pagamento das custas, nos termos do art. 51, § 2º, da 

Lei nº 9.099/95. Anote-se para os fins do art. 486, § 2º, do CPC, no caso 

de ajuizamento desta mesma ação. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 30 

de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-21.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR APARECIDO REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID nº 26310367). Assim, havendo comprovação da 

satisfação da obrigação, intimação do exequente pugnou pelo 

arquivamento definitivo dos autos (cf.ID nº 2621712), necessário é a 

extinção do presente feito. 3. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 28 de Janeiro de 2020. LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula 

nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo 

a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de 

Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000231-66.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA KATIANE VITORINO FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID nº 2541234 e 15468839). Assim, havendo comprovação 

da satisfação da obrigação, intimação do exequente e inexistindo 

requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre magistrado (cf. 

nº ID nº 14782226), necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex 

positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por 

julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no 
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art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 de Janeiro de 2020. 

LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de Janeiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001184-59.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. 2. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 3. Em síntese, o exequente foi intimado para apresentar 

manifestação no presente processo no prazo de 10 dias, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito (cf. ID n.26923355). Neste contexto, 

houve intimação do exequente, entretanto o prazo determinado 

transcorreu in albis (cf. certidão em ID n.28567288). Portanto, à espécie 

se aplica o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, que é incisivo ao dispor que: “não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. 4. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 de Janeiro de 

2020. LIVRADA GAETE Matricula nº 40.669 Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de Janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001817-70.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Afasto a preliminar de inépcia da petição 

inicial em razão de ausência de comprovante de endereço em nome da 

autora. Todavia, a requerida colacionou comprovante de endereço em 

nome da parte autora, onde constata-se que a autora reside nesse 

Município (cf. ID 27791894). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, superada a 

preliminar suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Narra à parte autora, em síntese, que foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida no valor total de R$ 139,09 (cento e trinta e nove reais e nove 

centavos) como prova junta certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida 

em questão por não ter contratado com a ré, razão pela qual a inclusão de 

seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. A ré, em sua 

contestação, aduziu que a parte autora deixou de efetuar o pagamento 

das faturas, não constituindo qualquer irregularidade do apontamento do 

débito, alegou inexistência de danos morais, requereu o pedido 

contraposto para que a parte autora seja condenada ao pagamento 

referente ao débito no valor de R$ 139,09 (cento e trinta e nove reais e 

nove centavos), por fim, pugnou pela improcedência da demanda. Assim, 

havendo negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do 

negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do 

CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré 

demonstra nos autos (cf. documentos anexos aos autos) a realização do 

negócio jurídico juntando pedido de desbloqueio de linha telefônica 

assinada pela autora, assinatura semelhante à juntada ao petitório inicial, 

bem como há juntada de cópia de documentos pessoais (exatamente os 

mesmos documentos juntados com a petição inicial), comprovante de 

endereço, histórico de ligações, telas sistêmicas. Método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 
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jurídica. Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio 

jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a cobrança 

efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está à 

origem do débito negativado, conclui-se que a ré agiu em exercício regular 

do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova 

de quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte 

autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos 

comprovante de pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da 

ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, in verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA – JUNTADA DE ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO– DADOS PESSOAIS DEVIDAMENTE CONFIRMADOS – 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO– INSCRIÇÃO DEVIDA – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

CONFIGURADA – PERCENTUAL DE MULTA APLICADO ACIMA DO 

PREVISTO EM LEI – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – REDUÇÃO DA 

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há se falar em 

perícia grafotécnica quando houve a juntada de áudio em que o 

consumidor adere o plano de telefonia, confirma dados pessoais, 

endereço e, ainda, inclui a linha da esposa para o mesmo plano. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve CONTRATAÇÃO, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. Havendo a comprovação da 

relação jurídica mediante a juntada de áudio em que o consumidor adere à 

CONTRATAÇÃO, bem como havendo a juntada de faturas com alguns 

pagamentos, de rigor o reconhecimento de que a inscrição ocorreu de 

forma devida, no exercício regular de direito. Havendo provas da 

existência de CONTRATAÇÃO que foi veementemente negada na inicial, 

inclusive para extensão dos benefícios do plano de telefonia para o 

TELEFONE, a esposa, o pedido inicial deve ser julgado improcedente, 

devendo ser mantida a condenação por litigância de má-fé em razão da 

alteração da verdade dos fatos. Entretanto, o valor da multa por litigância 

não pode ser igual ou superior a 10%, nos termos do artigo 81 do Código 

de Processo Civil, de modo que deve ser reduzido ao patamar permitido 

por lei.Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. 

(N.U 1000414-44.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

24/07/2019). Ante o exposto, reputo no presente caso não assistir razão 

à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada 

com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior 

cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não 

praticando qualquer ilícito no presente caso. Por fim, ainda, analisando as 

provas trazidas pelo autor e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Bem como, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

contraposto entabulado pela ré para condenar o autor ao pagamento da 

fatura inadimplida, que perfazem o importe de R$ 139,09 (cento e trinta e 

nove reais e nove centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, de forma simples, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data 

do vencimento da fatura. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. 

Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 

de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matrícula 40.669 Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002643-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. DOS SANTOS - COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA C. ORTIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo em audiência (cf. ID nº 28489164). Sendo o 

direito transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 30 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 30 de Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002691-55.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 
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LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO SOARES GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 28251946). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 28 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 28 de Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001952-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CICERA FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 28489163). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 28 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 28 de Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002685-48.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL MARIA DOS SANTOS FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 
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supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 28228000). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 28 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 28 de Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002690-70.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL VIANA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 28227596). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 28 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 28 de Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-98.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GARIBAUTO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MST SERVICOS ELETRICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID nº 27284173). Assim, havendo comprovação da 

satisfação da obrigação, intimação do exequente manifestou pelo 

arquivamento da lide(cf.ID nº 28483704), necessário é a extinção do 

presente feito. 3. Ex positis, diante da satisfação da obrigação pela parte 

executada, opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 

de Janeiro de 2020. LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de 

Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000978-16.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO BATISTA OLIVEIRA (REQUERIDO)

LUCIANA DA CUNHA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os autos 

depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 
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eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Cumpre salientar que a requerida LUCIANA DA CUNHA FERREIRA, 

reconheceu ser devedora de 50% da totalidade da dívida de modo que 

realizou acordo em audiência, compromete-se no pagamento na 

importância de R$ 4.447,29, (cf. ID nº 26925342). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que passa a fazer 

parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos e, 

consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Por 

outro lado, importante mencionar que o requerido AGNALDO BATISTA DE 

OLIVEIRA não se fez presente à audiência de conciliação realizada na 

data de 05 de Dezembro de 2019, às 09 h00m (cf. ID nº 26925342), 

apesar de ter sido intimado para a audiência de conciliação (cf. ID nº 

24232977). Neste diapasão, conforme disposto no artigo 20 da Lei 

9.099/95, “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz”. Posto isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte 

ré AGNALDO BATISTA OLIVEIRA. A revelia é ato processual que produz 

vários efeitos, entre eles a presunção de veracidade dos fatos afirmados 

pela parte autora, presumem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido 

inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do julgador. Ou seja, a 

revelia não implica em procedência automática do pedido inicial. Todavia, 

não tendo a ré contestado o feito, apresentado manifestação ou 

comparecido em audiência, e havendo verossimilhança das alegações do 

autor, reputo no presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, 

na forma do art. 344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é 

credora da ré do valor de R$ 8.894,59 (oito mil oitocentos e noventa e 

quatro reais e cinquenta e nove centavos), em razão venda de produtos e 

prestação de serviços mecânicos, comprova tais fatos juntando cópias de 

notas e pedido de vendas assinados (cf. ID nº 9784500). Conforme acima 

mencionado a outra requerida LUCIANA DA CUNHA FERREIRA 

reconheceu a dívida parcial, de modo que realizou acordo em audiência, 

comprometeu-se ao pagamento no valor de R$ 4.447,29 (quatro mil 

quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos). Dessa 

forma, o valor remanescente é devido o réu revel no valor de R$ 4.447,29 

(quatro mil quatrocentos epelo quarenta e sete reais e vinte e nove 

centavos). Por tal razão, requer a parte autora que seja julgado 

procedente o pedido da presente ação para condenar o requerido ao 

pagamento quantia acima citada. Com efeito, a presunção de veracidade 

decorrente da não apresentação de defesa por parte do requerido, 

somada aos documentos constantes dos autos, implicam na procedência 

do pedido, pelo que é a parte autora credora da quantia citada, 

impondo-se o pagamento por parte dos réus, sob pena de enriquecimento 

sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 4. DISPOSITIVO: 

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na 

inicial, condenando-se o réu AGNALDO BATISTA DE OLIVIERA ao 

pagamento de R$ 4.447,29 (quatro mil quatrocentos e quarenta e sete 

reais e vinte e nove centavos), sublinho que tais valores deverão ser 

acrescidos de juros de mora simples, a base de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a incidir na citação. 

5. Opino por HOMOLOGAR acordo firmado em audiência em relação à 

LUCIANA DA CUNHA FERREIRA, que passa a fazer parte da presente 

sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos e, consequentemente, 

JULGAR EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. 

GAETE Matricula nº 40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de Janeiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000400-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA DE SOUZA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se fez presente à audiência de 

conciliação realizada na data de 03 de Setembro de 2019, às 13h45m (cf. 

ID n.28171742), devidamente intimada (cf. ID n.22754869). Neste contexto, 

conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto isso, impõe-se a 

decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia é ato processual 

que produz vários efeitos, entre eles a presunção de veracidade dos 

fatos afirmados pela parte autora, presumem-se verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

julgador. É dizer, a revelia não implica em procedência automática do 

pedido inicial. Todavia, não tendo a parte ré contestado o feito, 

apresentado manifestação ou comparecido em audiência, e havendo 

verossimilhança das alegações da autora, reputo no presente caso 

verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 344 do CPC. Pois 

bem. Afirma a parte autora que é credora no valor de R$ 532,52 

(quinhentos e trinta e dois reais)[5], uma vez que a parte ré adquiriu 

produtos, porém, inadimplido sua obrigação de pagamento. Por tal razão, 

requer a parte autora que seja julgado procedente o pedido da presente 

ação para condenar a parte ré ao pagamento da quantia acima citada 

devidamente corrigida monetariamente e com incidência de juros. Com 

efeito, a presunção de veracidade decorrente da não apresentação de 

defesa por parte da ré, somada aos documentos constantes dos autos, 

implica na procedência parcial do pedido, pelo que é a parte autora 

credora da quantia citada, impondo-se o pagamento por parte da ré, sob 

pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento 

jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PROCEDENTE 

O PEDIDO contido na inicial para condenar a requerida no pagamento de 

R$ 532,52 (quinhentos e trinta e dois reais), que deverá ser acrescido de 
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juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma simples a partir do 

vencimento de cada obrigação e correção monetária pelo INPC a incidir da 

data do vencimento de cada obrigação. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 27 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga 

Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 27 de Janeiro 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] Montante não atualizado e sem incidência 

de juros legais, de acordo com os documentos juntados com a petição 

inicial.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-80.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEIA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Trata-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS” 

proposta por ROSILEIA COSTA LIMA em face de Fundo de Investimento 

em Direitos Creditórios Não-padronizados NPL I. Presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, inexistindo preliminar a tratar, não havendo nulidades 

a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe 

resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da 

Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos que a parte autora 

foi negativada por ordem da ré por uma dívida no valor de R$ 258,23 

(duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos), como prova 

certidão de restrição anexa aos autos. Todavia, afirma peremptoriamente 

a parte autora que desconhece a dívida em questão por não ter 

contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu 

nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, 

afirma que a negativação foi devida e decorre de débito oriundo de 

contrato de nº 1606320981-N88492834 (originariamente de titularidade da 

Natura Cosméticos S/A). Assim, havendo negativa de contratação, cabe à 

ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, 

nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos a realização do negócio 

jurídico juntando certidão do termo de cessão de crédito assinado 

digitalmente e emitido pelo 10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos 

da Comarca de São Paulo (cf. ID n. 19954652), comprovação de cadastro 

da autora como consultora de beleza registro nº 1606320981, nota fiscal 

de compras realizadas (cf.nº 19954456), bem como telas sistêmicas. 

Método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência 

da citada relação jurídica. Assim, entendo demonstrada, sem maiores 

digressões, a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico 

motivo, inexistente fraude no presente caso, restando apurar se no 

presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. 

Porém, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos[1], conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. Ante o 

exposto, entendo que no presente caso não assiste razão à parte autora. 

Isto porque uma vez demostrada a relação jurídica, o inadimplemento 

contratual daí decorrente, e, por consequência, a inclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não 

praticando qualquer ilícito no presente caso. 3. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na 

inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 de Janeiro de 

2020.. LIVRADA GAETE. juíza Leiga Matrícula 40.669 Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de Janeiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010688-09.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA APARECIDA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CITIBANK S/A (REQUERIDO)

TELEMAR CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos 

pelas requeridas TELEMAR NORTE LESTE S/A e BANCO CITIBANK S/A e 

em face de EDINEIA APARECIDA MOURA. Em síntese, os embargos da 

TELEMAR NORTE S/A versam sobre excesso de penhora decorrentes da 

utilização parâmetros equivocados para o cálculo do montante da 
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condenação. O embargado, em resposta aos embargos, aquiesceu ao 

pleito da embargante. Neste ínterim, restando pacífico entre as partes o 

quantum da condenação, procedentes são os termos dos embargos 

opostos. Portanto, tem-se que o valor correto da execução perfaz a monta 

de R$ 8.909,89 (oito mil novecentos e nove reais e oitenta e nove 

centavos) tal qual exposto nos embargos à execução, (cf. n.ID nº 

9678047). No que tange aos embargos promovidos pela ré BANCO 

CITIBANK S/A versam sobre excesso de penhora decorrentes da 

utilização parâmetros equivocados para o cálculo do montante da 

condenação. A embargada, em resposta aos embargos, aquiesceu ao 

pleito da embargante. Pois bem, verifica-a que as partes concordam com o 

cálculo apresentado pelo contador, (cf. nº ID 9722330), situação pela qual 

homologo-o para que surta e produza seus efeitos jurídicos e legais. 3. 

Ante o exposto, opino por JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO promovidos pelas requeridas, por reconhecer excesso de 

execução, na forma do art. 525, V do Código de Processo Civil. 4. 

Expeça-se alvará para levantamento de valores em favor do Embargado/ 

Exequente (cf. ID nº 6325800). 5. Transitada esta em julgado, intime-se o 

exequente para manifestar acerca do prosseguimento do feito em relação 

à ré TELEMAR NORTE S/A. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 

55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 

28 de Janeiro de 2020. LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula: 40.669 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de 

Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIOLI DE JESUS PALHANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Para o cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a presença 

de uma das causas descritas no art. 48 da Lei n. 9.099/95. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. No caso em apreço, não há 

contradição alguma a sustentar o acolhimento dos embargos. Ao prolatar 

a sentença, o Juízo analisou todas as provas anexadas aos autos, não 

sendo necessário que faça menção pormenorizada a respeito de cada 

uma delas na sentença. Como consequência, impossível a este Juízo de 

piso revolver a matéria. Assim, o eventual inconformismo com o decidido 

na sentença deverá ser atacado por meio de recurso perante a Turma 

Recursal, dentro do prazo legal, e não a este juízo. Em assim sendo, os 

pedidos não se encontram em nenhuma das hipóteses autorizadoras da 

utilização dos embargos de declaração. Não há obscuridade, contradição, 

dúvida ou omissão na sentença proferida por este juízo. Tampouco 

ocorreu erro material relevante. Além disso, não é de competência deste 

juízo a declaração de nulidade da sentença. Por tudo, verifico que via dos 

embargos de declaração não é suficiente para alteração do julgado, uma 

vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu cabimento. 

Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio de recurso 

poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio descrito no art. 

463 do CPC, aqui de observância subsidiária. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Permanece a sentença 

como foi lançada. Transitada em julgado, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 31 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002633-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Para o cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a 

presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. De fato, embora a sentença 

tenha se fundamentado nos documentos trazidos nos autos, o julgado foi 

omisso porque, no dispositivo, não se pronunciou sobre o pedido de 

regularização da linha telefônica para o nome da autora, bem como a 

mudança para o plano pré-pago. Proferida uma sentença citra petita, ou 

seja, aquela que julga aquém do que foi pleiteado, o remédio cabível para 

sanar tal irregularidade é os embargos de declaração. Ante o exposto, 

acolho e JULGO PROCEDENTES os embargos de declaração para sanar a 

omissão apontada na sentença, cujo dispositivo passará a contar com a 

seguinte redação: "Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) condenar a reclamada a pagar a reclamante, 

a título de danos morais, R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. 2) JULGAR PROCEDENTE o 

pedido a fim de determinar que a reclamada proceda a regularização da 

linha telefone sob o nº (65) 9-8401-6804 para o nome da reclamante, bem 

como determinar a mudança de plano para o plano pré-pago." No mais, 

fica mantida a sentença como lançada. Transitada em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012119-44.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A reclamada apresentou embargos de declaração alegando 

contradição na sentença que julgou procedentes os embargos a 

execução, uma vez que não foi observado que se tratando de crédito 

concursal deverá ocorrer a extinção do feito por novação do crédito. 

Intimada a autora apresentou deixou escoar o prazo sem manifestação. 

Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. Para o cabimento dos 

embargos de declaração, é imprescindível a presença de uma das causas 

descritas no art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é cabível a 

modificação do julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão 
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que julga os embargos. Fora destes casos, a reforma do decisum somente 

poderá ocorrer por intermédio da via processual adequada. Analisando a 

decisão fustigada, não é possível se visualizar nenhum dos vícios 

ensejadores dos embargos de declaração, não encontrando, os pedidos, 

em nenhuma das hipóteses autorizadoras da utilização dos embargos de 

declaração. Não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão 

proferida por este juízo, tampouco ocorreu erro material. De fato, 

tratando-se de crédito concursal, os autos deverão ser extintos, devendo 

a parte credora proceder a habilitação do seu crédito junto ao Juízo da 

recuperação judicial, mediante certidão expedida pelo Juízo. Contudo, a 

extinção somente tem cabimento após o trânsito em julgado da sentença 

que julgou os embargos, porquanto é nessa sentença que resta fixado o 

valor do crédito. Assim, o pleito será apreciado após o decurso do prazo 

para eventual recurso da sentença que julgou os embargos. Considerando 

que ainda não há nos autos certidão de decurso do prazo da atacada, 

determino a Secretaria Judicial que certifique conforme determinado. Em 

seguida, este Juízo deliberará a respeito da extinção do processo por 

novação do crédito. A conclusão, portanto, é de que descabe a solução 

postulada pelo embargante, razão pela qual conheço, porém JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Permanece a decisão como 

lançada. Certifique-se, conforme determinado. Após, conclusos para 

deliberações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-31.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MAIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA AZAMBUJA OAB - MT0019536A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A reclamante opôs embargos de declaração com efeitos 

infringentes alegando haver vícios na sentença proferida. Intimado, o 

reclamado deixou escoar o prazo, sem manifestação. Posteriormente, os 

autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Para o cabimento 

dos embargos de declaração, é imprescindível a presença de uma das 

causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é cabível a 

modificação do julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão 

que julga os embargos. Fora destes casos, a reforma do decisum somente 

poderá ocorrer por intermédio da via processual adequada. Analisando a 

r. decisão fustigada, não é possível se visualizar nenhum dos vícios 

ensejadores dos embargos de declaração, não encontrando os pedidos 

em nenhuma das hipóteses autorizadoras da utilização dos embargos de 

declaração. Não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão 

proferida por este juízo, tampouco ocorreu erro material. É possível 

constatar que a r. sentença que reconheceu parcialmente os pedidos da 

inicial tratou da temática posta em profundidade. Portanto, é necessário 

reconhecer que os embargos de declaração não são via própria para a 

rediscussão da matéria julgada. Nesse sentido é a posição do E. Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS 

REJEITADOS. A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é 

despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da 

matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão 

desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração. “Os embargos 

de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra 

o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de 

declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos 

requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED 

no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, 

v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016). Por fim, 

consigna-se que a contradição que autoriza a oposição de embargos de 

declaração é a chamada “contradição interna”, que é aquela verificada 

entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não 

eventual discrepância entre as provas colhidas nos autos e os termos do 

decisum[1] [2]. Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto do E. Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – 

NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DO VÍCIO PREVISTO NO INCISO I DO ART. 1.022 DO NCPC – 

REJEIÇÃO. A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de 

Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as 

proposições do próprio decisum e não entre a sua conclusão e o conjunto 

probatório. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados quando 

ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I, do Código de Processo 

Civil de 2015. (ED 141147/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 02/03/2017). Também 

nesse sentido é a posição do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: [...] 

1. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do Novo CPC/2015, são 

cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, 

contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer dessas deficiências, pois a 

decisão ora embargada foi devidamente fundamentada. 3. Nos termos da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição sanável por 

meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. 

O parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, 

ato normativo ou prova. Precedentes. 4. Embargos de declaração 

rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1268039/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 14/02/2017) (grifo nosso). Por tudo, 

verifico ser inadequada a via dos embargos de declaração para alteração 

da decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu 

cabimento. É dizer, ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por 

meio de recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do 

princípio descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, conheço, porém 

JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração, razão pela qual 

deve permanecer a decisão tal qual foi lançada. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-07.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Revogo a sentença lançada no Id 28073396, tendo em vista que 

foi lançada equivocadamente e não tem correlação alguma com este 

processo. Promova-se sua exclusão dos autos. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. A parte exequente mesmo intimada 

manteve-se inerte após o levantamento do valor depositado nos autos. 

Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, necessário é a 

extinção do presente feito. Diante da satisfação da obrigação pela parte 

executada, julgo extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com 

fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 31 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 296078

Numeração Única: -
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Unidade de origem: Lucas do Rio Verde

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: CAVACO FORTE SOLUÇÕES AGROINDUSTRIA LTDA

Advogado(s): LIDIO FREITAS DA ROSA - OAB 17.587

Requerido: EVANDRO MIGUEL CORREIA

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Lucas do Rio Verde para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 07/02/2020 às 16:00

Endereço: Av. Mato Grosso, 1912-S - Bairro Jardim das Palmeiras - CEP.: 

78455-000

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108635 Nr: 3183-36.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA INES DE OLIVEIRA JANING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA - 

OAB:16.846-A OAB/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119859/SP

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$558,60 

(Quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$145,20 (Cento 

e quarenta e cinco reais e vinte centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004874-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. D. R. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. L. (REQUERIDO)

V. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO CESAR DE ARAUJO CUNHA OAB - GO6971 (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. I.Intime-se a parte autora e o requerido Isabelino Lopes quanto 

ao resultado do exame de DNA juntado aos autos, devendo a parte autora 

manifestar acerca do retorno da carta precatória e postular o que 

entender de direito quanto à citação do requerido Vanderlei Bertoldo. 

II.Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002804-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO WENDERY MORAGA CARDOSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001159-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LURDES FRANCA DA SILVA (EXECUTADO)

JACI ALVES FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001159-47.2017.8.11.0045 SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 

26.529.420/0001-53 (EXEQUENTE) JACI ALVES FERREIRA - CPF: 

740.337.519-04 (EXECUTADO), LURDES FRANCA DA SILVA - CPF: 

718.057.451-15 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Eu, Oficial de Justiça que 

lavro e subscrevo a presente, CERTIFICO que dando cumprimento ao 

mandado expedido pelo juízo competente, extraído dos autos nº. 

1001159-47.2017.8.11.0045, em 07/03/2019 – período vespertino, me dirigi 

no endereço indicado no mandado (Rua Medianeira, 246), local em que fui 

atendido pelo atual morador, Sr.º Givanildo Souza, que afirmou estar 

residindo ali há mais de ano, sendo que desconhece a pessoa da 

requerida. Afirmou que a proprietária do imóvel se chama Rosa e poderia 

ser encontrada nos telefones 65 99603-8543 / 99941-2135. Em razão 

disso, estando as requeridas em LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO por 

este Oficial, DEIXEI DE EFETUAR A CITAÇÃO de Jaci Alves Ferreira e 

Lurdes França da Silva, bem como DEIXEI DE PROMOVER ARRESTO 

SOBRE EVENTUAIS BENS DAS DEVEDORAS, porquanto desconheço 

bens que lhes possam pertencer e a parte interessada não embasou os 

autos/mandado com documento que indicassem eventuais propriedades 

das devedoras. Assim sendo, faço a devolução do mandado 

independentemente de seu cumprimento positivo para conhecimento da 

parte interessada, que deverá, sabendo, indicar bens passiveis de 

arresto. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. /MT, 11 de março de 2019. 

ANDRE NASSAR NOBRE Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001038-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE LIMA BARRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004646-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILEI KUSTER DALAGNOL (EXECUTADO)

NATIVO - RESTAURANTE E WHISKERIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1004646-25.2017.8.11.0045 BANCO BRADESCO -  CNPJ : 

60.746.948/0001-12 (EXEQUENTE) NATIVO - RESTAURANTE E 

WHISKERIA LTDA - ME - CNPJ: 07.655.465/0001-20 (EXECUTADO), 

ROSILEI KUSTER DALAGNOL - CPF: 516.948.240-04 (EXECUTADO) 
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CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Eu, Oficial de Justiça que lavro e subscrevo a 

presente, CERTIFICO que em cumprimento o presente mandado, expedido 

pe lo  j u í z o  c o m p e t e n t e  e  e x t r a í d o  d o s  a u t o s  n º . 

1004646-25.2017.8.11.0045, me dirigi até o endereço indicado no 

mandado (Avenida rio Grande do Sul, 1078-E – Centro) em 27/03/2019 – 

período vespertino, sendo que ao percorrer referida avenida, nas 

proximidades da numeração informada, não encontrei o número indicado 

(“1078”), sendo que verifiquei que da numeração “886-E”; dele pula para o 

Residencial Iracema (que toma um quarteirão inteiro e tem a numeração na 

outra rua); depois vem a Igreja, que também ocupa uma quadra inteira; e, 

por fim, já se inicia em outro prédio de apartamentos, com a numeração 

“1.146”. Ante o exposto, DEIXEI DE EFETUAR A CITAÇÃO da empresa 

requerida Nativo – Restaurante e Whiskeria LTDA – ME e do devedor 

Rosilei Kuster Dalagnol, e desconhecendo bens que lhes pertençam, 

DEIXEI TAMBÉM DE EFETUAR ARRESTO sobre bens que sejam de 

propriedade de um ou de outro, motivo pelo qual faço a devolução do 

mandado para conhecimento do juízo e manifestação da parte 

interessada. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. /MT, 28 de março de 

2019. ANDRE NASSAR NOBRE Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003067-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DID S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO DECANINI NETO OAB - MT9123-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOARES E GOMES LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000339-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLIS BATISTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000339-91.2018.8.11.0045 BANCO DO BRASIL S.A - CNPJ: 

00.000.000/0001-91 (EXEQUENTE) CHARLIS BATISTA - CPF: 

016.189.951-03 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico, eu, Oficial de 

Justiça abaixo assinado, que em cumprimento ao respeitável mandado do 

MM. Juiz de Direito da desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, 

extraído dos autos supra mencionados, diligenciei-me ao endereço 

constante no mandado, e NÃO FOI POSSÍVEL CITAR CHARLIS BATISTA 

por não encontrá-lo, por encontrar o imóvel fechado e aparentemente 

desocupado. Saliento que no local havia uma placa de vende-se. Indaguei 

o morador vizinho sr. Marco Venson e o mesmo afirmou que o procurado 

desocupou a casa há alguns meses e mudou-se para a cidade de Cuiabá 

ou Poconé, que não sabe informar seu endereço atual exato. Diante do 

exposto, devolvo o referido mandado para os devidos fins. O referido é 

verdade e dou fé. /MT, 29 de março de 2019. KASSIANO POZZEBONN 

FOGACA DE ABREU Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002831-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS JHORRANES LEMES CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - ME (REU)

 

Intimação para manifestação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001518-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VENTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL OAB - MT5380-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI MARIA RODRIGUES FELICIO (EXECUTADO)

 

Intimação para manifestação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005492-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO ALMEIDA FILHO & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE YUKIO IOCHIDA LACERDA OAB - SP356300 (ADVOGADO(A))

ALUISIO CABIANCA BEREZOWSKI OAB - SP206324 (ADVOGADO(A))

ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE OAB - SP182107 

(ADVOGADO(A))

 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003669-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMEU DALBOSCO (EXECUTADO)

R. DALBOSCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

CLODOMIR DAL BOSCO (EXECUTADO)

 

Intimação para manifestação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002367-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RONALDO OLIVEIRA CRISTALDO 60790288168 (REU)

ANTONIO RONALDO OLIVEIRA CRISTALDO (REU)

 

Intimação para manifestação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001932-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MASSIGNANI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO MULLER OAB - MT5841-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO CARNEIRO (EXECUTADO)

ELIVAM DE PAULA SILVA DE AVILA (EXECUTADO)

INDUSTRIA BRASILEIRA DE CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

EDSON ALVARES DE AVILA (EXECUTADO)

 

Intimação para manifestação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005363-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DULCIMAR DALL'ALBA & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DALL ALBA OAB - MT20278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO DOMINGOS DO NASCIMENTO (REU)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004945-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON TOZZI BELMONT (EXECUTADO)

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO 

DE MANDADO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004514-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VALDECIR ZAMBOM (REU)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003670-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALBERTO BARBOSA DE SOUSA (REU)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004413-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003709-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. P. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004281-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004849-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DACAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

CAMILA CORNACHINI DE OLIVEIRA OAB - MT25610/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. TORNEARIA LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003515-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN CRISTINE DALPRA (EXECUTADO)

MICHEL THIAGO CARDOSO - ME (EXECUTADO)

LOIRI TEREZINHA GRASSI HILLESHEIM (EXECUTADO)

VINICIUS HILLESHEIM (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004877-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO JOSE REIS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1004877-18.2018.8.11.0045 SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 

26.529.420/0001-53 (AUTOR(A)) LEANDRO JOSE REIS - CPF: 

924.710.309-63 (RÉU) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico eu Oficial de Justiça 

abaixo assinado que em cumprimento ao respeitável mandado do MM. Juiz 

de Direito da desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, extraído 

dos autos supramencionados, diligenciei-me à Quadra 40, Lote 18, nº. 

3061-S, atual Rua Anita Garibaldi, Bairro Parque das Araras, e ali sendo, 

NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER A CITAÇÃO do requerido LEANDRO JOSÉ 

REIS, em razão de não encontra-lo. Certifico outrossim, que no referido 

endereço atualmente funciona a Igreja Evangélica Apostólica, e ali, reside 

o Sr. Jaene Barbosa Azevedo, qual afirmou estar no endereço a cerca de 

(06) seis meses e que desconhece o requerido. Diante do exposto, 

devolvo mandado em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e 

dou fé. Lucas do Rio Verde-MT, 21 de fevereiro de 2019. Edmilson Pedro 

Leite Xavier ((Oficial de Justiça)) EDMILSON PEDRO LEITE XAVIER Oficial 

de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004543-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004952-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO SENA VERAS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005240-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000200-08.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005225-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TULIO CEZAR MORAES DA SILVA FARIAS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 105400 Nr: 1478-03.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEANDRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A

 III. Ante o exposto, DECLARO conexos os Processos n. 

1468-56.2015.8.11.0045 – Código n. 105390, n. 1473-78.2015.8.11.0045 – 

Código n. 105395, 1476-33.2015.8.11.0045 – Código n. 105398 e 

1478-03.2015.8.11.0045 – Código n. 105400, todos em trâmite perante a 

Primeira Vara com o Processo n. 1258-05.2015.8.11.0045 – Código n. 

104959, para o fim de determinar a reunião dos mesmos, remetendo-se os 

respectivos autos à Sexta Vara desta Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT, porquanto é o Juízo reconhecidamente prevento para sua 

análise e decisão com base nos artigos 54, 55, 58 e 59, todos do Código 

de Processo Civil.IV. Intimem-se.V. Com o trânsito em julgado da decisão, 

proceda a Secretaria Judicial a remessa dos autos, com as baixas e 

anotações legais.VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.VII. Às 

providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 105395 Nr: 1473-78.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO GILBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO JOSÉ DALLABRIDA 

ALMEIDA - OAB:17.342/MT, André Pezzini - OAB:13.844-A/MT, 

VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT, VERA LÚCIA 

MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 III. Ante o exposto, DECLARO conexos os Processos n. 

1468-56.2015.8.11.0045 – Código n. 105390, n. 1473-78.2015.8.11.0045 – 

Código n. 105395, 1476-33.2015.8.11.0045 – Código n. 105398 e 

1478-03.2015.8.11.0045 – Código n. 105400, todos em trâmite perante a 

Primeira Vara com o Processo n. 1258-05.2015.8.11.0045 – Código n. 

104959, para o fim de determinar a reunião dos mesmos, remetendo-se os 

respectivos autos à Sexta Vara desta Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT, porquanto é o Juízo reconhecidamente prevento para sua 

análise e decisão com base nos artigos 54, 55, 58 e 59, todos do Código 

de Processo Civil.IV. Translade-se cópia da presente decisão aos autos 

dos Processos n. 1468-56.2015.8.11.0045 – Código n. 105390, 

1476-33.2015.8.11.0045 – Código n. 105398 e 1478-03.2015.8.11.0045 – 

Código n. 105400, e efetuem-se os cumprimentos de estilo.V. 

Intimem-se.VI. Com o trânsito em julgado da decisão, proceda a Secretaria 

Judicial a remessa dos autos, com as baixas e anotações legais.VII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.VIII. Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82755 Nr: 2182-21.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPSDS, KHSDS, RDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Intimação dos patronos da parte executada, quanto ao 

bloqueio/constrição de fls. 189, para querendo apresentar manifestação 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38662 Nr: 3699-32.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPM, EP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SILVIERA - OAB:MT 

25982, CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT - OAB:24465/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT, BENTO JOSÉ DE ALENCAR - OAB:OAB MT 

14.187

 Intimação da parte autora para manifestação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385 Nr: 19-59.1998.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON IMPLEMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N.G.ARTMANN & CIA LTDA, NERI GUILHERME 

ARTMANN, WERNER HAROLDO KOTRADE, LENY OLIVIA ARTMANN, 

OTEDE NELDA HENING SCHWEBEL, RONALD CELSO SCHWEBEL, ANA 

CHUPEL KOTRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO LAURI BECHER GIL - 

OAB:41063/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE AGOSTINHO 

ZOLDAN - OAB:MT 10.134, CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, HUGO 

LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7691

 Intimação da parte exequente para impulsionamento do feito.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 121327 Nr: 1261-23.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSIEL MAURÍCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UANDERSON TEIXEIRA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1261-23.2016.811.0045

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: JESSIEL MAURÍCIO

PARTE REQUERIDA: UANDERSON TEIXEIRA CABRAL

INTIMANDO: UANDERSON TEIXEIRA CABRAL

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/02/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 11.306,80

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte REQUERIDA, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, por todo conteúdo da despacho/decisão ao final 

transcrito, para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido 

das custas da execução (art. 523 do CPC).

DESPACHO: Código: 121327. Vistos etc. I. Altere-se o registro dos autos 

para constar que doravante se tratará de “cumprimento de sentença”. II. 

Tendo sido apresentado o demonstrativo discriminado do crédito e 

atendidas as determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a 

parte executada para pagar o débito, em conformidade com os termos 

disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis (art. 219 do CPC), acrescido das custas da execução (art. 523 do 

CPC). III. Não havendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), devendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do 

CPC). IV. Tendo sido efetuado pagamento parcial do débito, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC). V. 

Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC). VI. Por fim, 

transcorrido o prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte 

exequente poderá requerer à serventia a expedição de certidão para fins 

de protesto (art. 517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no 

art. 782, § 3º, do CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a 

inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes). VII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 ADVERTÊNCIA(S): 1. Caso não haja pagamento voluntário, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 

10% (dez por cento). 2.Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e 

os honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC). 3. 

Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC).

Eu, M.G, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 30 de janeiro de 2020.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 105398 Nr: 1476-33.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO LARA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT

 III. Ante o exposto, DECLARO conexos os Processos n. 

1468-56.2015.8.11.0045 – Código n. 105390, n. 1473-78.2015.8.11.0045 – 

Código n. 105395, 1476-33.2015.8.11.0045 – Código n. 105398 e 

1478-03.2015.8.11.0045 – Código n. 105400, todos em trâmite perante a 

Primeira Vara com o Processo n. 1258-05.2015.8.11.0045 – Código n. 

104959, para o fim de determinar a reunião dos mesmos, remetendo-se os 

respectivos autos à Sexta Vara desta Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT, porquanto é o Juízo reconhecidamente prevento para sua 

análise e decisão com base nos artigos 54, 55, 58 e 59, todos do Código 

de Processo Civil.IV. Intimem-se.V. Com o trânsito em julgado da decisão, 

proceda a Secretaria Judicial a remessa dos autos, com as baixas e 

anotações legais.VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.VII. Às 

providências. Com urgência.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113999 Nr: 6118-49.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEREMIAS LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, ANDRESSA KUNZLER DUTRA - OAB:24640/0, 

CATIANE ZAATREH CENTURION - OAB:21975-O, FRANCIELLI 

RODRIGUES PALIANO - OAB:23160/O, GUILHERME DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES 

MOTA - OAB:MT/22.903-O, Lucans Nogueira - OAB:16040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6118-49.2015.811.0045

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: JEREMIAS LOPES DOS SANTOS

INTIMANDO: JEREMIAS LOPES DOS SANTOS

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/09/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 1.361,12

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos etc. I. De acordo com o noticiado pelo exequente (f. 

63/64), o débito fiscal executado fora devidamente integralizado perante o 

fisco. II. Portanto, da análise do acervo informativo carreado aos autos, 

vislumbro a ocorrência do efetivo adimplemento do débito reclamado, 

sendo que a extinção do feito é medida que sobressai. III. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com supedâneo no artigo 924, II, do CPC. 

IV. Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às devidas baixas na 

distribuição. Após, ao arquivo V. Sem custas, ante a não realização do ato 

citatório, bem como pela isenção conferida à parte exequente.VI. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Eu, M.G, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 30 de janeiro de 2020.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13557 Nr: 2332-80.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL CASONATTO, ROBERTO 

CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:6298-A/MT, GÉRSON LUIS WERNER - OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 Intimação da parte exequente para juntar aos autos, guias de 

recolhimenot de distribuição da carta precatória a ser cumprida na 

comarca de Sorriso-MT.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15421 Nr: 1338-18.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBSDM, DESDM, ETNDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, 

JOAO LEANDRO LUCAS NETTO - OAB:24818, MIRCÉIAMARIA ELY - 

OAB:16.141/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT/2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 Intimação da parte exequente acerca do envio do Termo de Penhora para 

averbação no CRI de Lucas do Rio Verde/MT, conforme código de 

rastreabilidade:Código de rastreabilidade: 81120204893907

Documento: 15421 TERMO DE PENHORA.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 1ª VARA - LUCAS DO RIO VERDE ( 

BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX )

Destinatário: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - LUCAS DO RIO VERDE ( TJMT )

Data de Envio: 30/01/2020 09:49:02

Assunto: AVERBAÇÃO DE PENHORA

 Bem como intimação para que eventuais despesas decorrentes da 

averbação, sejam recolhidas naquele cartório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15421 Nr: 1338-18.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBSDM, DESDM, ETNDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, 

JOAO LEANDRO LUCAS NETTO - OAB:24818, MIRCÉIAMARIA ELY - 

OAB:16.141/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT/2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 Intimação dos patronos da parte executada, acerca da penhora efetuada 

às fls. 232: um imóvel caracterizado como Lote 10ª, Quadra 73, Av. Rio 

Grande do Sul, Cidade Velha, Lucas do Rio Verde-MT, matriculado sob n. 

30962, Fl.01 Livro 2 do CRI de Lucas do Rio Verde-MT. Para querendo 

oporem embargos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15421 Nr: 1338-18.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBSDM, DESDM, ETNDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, 

JOAO LEANDRO LUCAS NETTO - OAB:24818, MIRCÉIAMARIA ELY - 

OAB:16.141/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT/2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 Intimação da parte exequente para recolhimento de diligência, visando a 

avaliação do imóvel penhorado.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19460 Nr: 787-04.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON BERTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 787-04.2006.811.0045

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A UNIÃO

PARTE REQUERIDA: EDMILSON BERTE ME

INTIMANDO: EDMILSON BERTE ME

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/04/2006

VALOR DA CAUSA: R$ 11.257,79

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução Fiscal proposta pela 

UNIÃO em face de EDMILSON BERTE ME e EDMILSON BERTE. A exequente 

manifestou à f. 118 reconhecendo a ocorrência da prescrição 

intercorrente e requerendo a extinção do feito. 2. É o breve relatório. 

Fundamento e DECIDO. É cediço que no ordenamento jurídico pátrio, 

ressalvadas suas exceções, nenhum direito se perpetua no tempo sem 

que sofra incidência de decadência ou prescrição. Em se tratando de 

execução fiscal, o prazo prescricional é quinquenal, consoante reza o art. 

174 do Código Tributário Nacional. O e. STJ, ao analisar o Resp. 

1.340.553/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que 

o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo inicia automaticamente 

na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do 

devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Além disso, findo o 

prazo de 01 (um) ano de suspensão, também de forma automática 

inicia-se a contagem do prazo prescricional. No caso em análise, 

conforme reconhecido pela Fazenda Pública Exequente, o feito 

encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, não tendo havido 

qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 3. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal com fundamento no 

art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, para fins de DECLARAR 

prescrito o crédito executado. 3.1. Sem custas, nos termos do art. 39 da 

Lei 6.830/80. Incabíveis honorários. 3.2. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações. 3.3. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Eu, M.G, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 30 de janeiro de 2020.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25314 Nr: 3179-77.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCANAIA E DUTRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3179-77.2007.811.0045

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA NACIONAL

PARTE REQUERIDA: VALCANAIA E DUTRA LTDA

INTIMANDA: VALCANAIA E DUTRA LTDA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 31/10/2007

VALOR DA CAUSA: R$ 11.038,75

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos etc. I. De acordo com o noticiado pelo exequente (f. 

46), o débito fiscal executado fora integralizado perante o fisco. II. 

Portanto, da análise do acervo informativo carreado aos autos, vislumbro 

a ocorrência do efetivo adimplemento do débito reclamado, sendo que a 

extinção do feito é medida que sobressai. III. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com supedâneo no artigo 924, II, do CPC. IV. 

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às devidas baixas na 

distribuição. Após, ao arquivo. V. Eventuais custas remanescentes pela 

parte executada. VI.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Eu, M.G, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 30 de janeiro de 2020.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25830 Nr: 3725-35.2007.811.0045
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCANAIA E DUTRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3725-35.2007.811.0045

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA NACIONAL

PARTE REQUERIDA: VALCANAIA E DUTRA LTDA

INTIMANDO(A): VALCANAIA E DUTRA LTDA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/12/2007

VALOR DA CAUSA: R$ 16.078,31

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos etc. I. De acordo com o noticiado pelo exequente (82), 

o débito fiscal executado fora integralizado perante o fisco. II. Portanto, da 

análise do acervo informativo carreado aos autos, vislumbro a ocorrência 

do efetivo adimplemento do débito reclamado, sendo que a extinção do 

feito é medida que sobressai. III. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com supedâneo no artigo 924, II, do CPC. IV. Transitada em 

julgado esta sentença, proceda-se às devidas baixas na distribuição. 

Após, ao arquivo. V. Eventuais custas remanescentes pela parte 

executada. VI. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Eu, M.G digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 30 de janeiro de 2020.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1164 Nr: 12-43.1993.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMABE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ulindinei Araújo Barbosa - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 12-43.1993.811.0045

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: LUMABE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

INTIMANDO: LUMABE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/12/2004

VALOR DA CAUSA: R$ 26,73

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos etc. I. De acordo com o noticiado pela exequente (f. 

204 e f. 208), o débito fiscal executado fora devidamente integralizado 

perante o fisco. II. Portanto, da análise do acervo informativo carreado aos 

autos, vislumbro a ocorrência do efetivo adimplemento do débito 

reclamado, sendo que a extinção do feito é medida que sobressai. III. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com supedâneo no artigo 

924, II, do CPC. IV. Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às 

devidas baixas na distribuição. Após, ao arquivo. V. Eventuais custas 

remanescentes pela parte executada. VI. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.”

Eu, M.G, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 30 de janeiro de 2020.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39277 Nr: 4302-08.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RELM, EDEM, CFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte exequente para impulsionar o feito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de arquivamento.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86429 Nr: 224-63.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS & SALGUEIRO LTDA - ME, JOSEMAR 

MARTINS SALGUEIRO, ROSANGELA MARTINS SALGUEIRO, MARIA DA 

GLORIA MARTINS SALGUEIRO, NELYS ROSA SALGUEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 224-63.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EXECUTADO(A, S): MARTINS & SALGUEIRO LTDA - ME e JOSEMAR 

MARTINS SALGUEIRO e ROSANGELA MARTINS SALGUEIRO e NELYS 

ROSA SALGUEIRO e MARIA DA GLORIA MARTINS SALGUEIRO

CITANDA: MARIA DA GLÓRIA MARTINS SALGUEIRO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/01/2013

VALOR DO DÉBITO: R$ 12.105,20

FINALIDADE: CITAÇÃO da executada MARIA DA GLÓRIA MARTINS 

SALGUEIRO, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Como se constata pela(s) certidão(ões) de inscrição 

na dívida ativa anexa, o Exequente ostenta um crédito ante o(a) 

Executado(a) de R$12.105,20 (doze mil, cento e cinco reais e vinte 

centavos), vencido e não pago. Ponderando-se que não lograram êxito as 

tentativas de recebimento realizadas pelo exequente e diante 

inadimplência da) Executada, cabível a medida executiva interposta, 

consubstanciada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa anexa, 

representativa de crédito líquido, certo e exigível.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, M.G, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 30 de janeiro de 2020.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86442 Nr: 236-77.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA ATAIDES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO SANTOS ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 Intimação dos patronos da parte executada, quanto ao 

bloqueio/constrição de fls. 63, para querendo apresentar manifestação no 

prazo legal.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88143 Nr: 2003-53.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEARIA NOVO HORIZONTE LTDA - ME, 

Márcia Fabiane Machado, Sandra Terezinha Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAS - 

OAB:3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2003-53.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EXECUTADO(A, S): MERCEARIA NOVO HORIZONTE LTDA - ME e Márcia 

Fabiane Machado e Sandra Terezinha Machado

CITANDO(A) (S): MERCEARIA NOVO HORIZONTE LTDA - ME e SANDRA 

TEREZINHA MACHADO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/05/2013

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.642,78

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Como se constata pela(s) certidão(ões) de inscrição 

na dívida ativa anexa, o Exequente ostenta um crédito ante o(a) 

Executado(a) de R$1.642,78 (hum mil, seiscentos e quarenta e dois reais 

e setenta e oito centavos), vencido e não pago. Ponderando-se que não 

lograram êxito as tentativas de recebimento realizadas pelo exequente e 

diante inadimplência da) Executada, cabível a medida executiva interposta, 

consubstanciada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa anexa, 

representativa de crédito líquido, certo e exigível.

DESPACHO: Vistos, etc.I. Chamo o feito à ordem para retificar o disposto 

na r. decisão proferida à fl. 71, nos termos do disposto no art. 494, I, do 

Código de Processo Civil, de modo que, onde se lê: “III. Não obstante a 

falta de localização das Executadas Mercearia Novo Horizonte Ltda – ME e 

Sandra Terezinha Machado por encontrarem-se em local incerto e não 

sabido, determino sejam citados por edital, com prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80), para que, querendo, e em 15 (quinze) 

dias, apresentem resposta, constando no mandado as advertências de 

estilo. Leia-se: “III. Não obstante a falta de localização das Executadas 

Mercearia Novo Horizonte Ltda – ME e Sandra Terezinha Machado por 

encontrarem-se em local incerto e não sabido, determino sejam citados por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias (art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80), para 

que, querendo, apresentem resposta, constando no mandado as 

advertências de estilo, nos termos da decisão inicial.” II. Mantenho as 

demais determinações III. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. (art. 8º, IV, da Lei 6.830/80). Eu, M.G, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 30 de janeiro de 2020.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 88161 Nr: 2019-07.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS ASSISTENCIA TECNICA E 

AGRONEMICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAS - 

OAB:3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA SOARES - 

OAB:26870, JOSÉ ROGÉRIO DOS SANTOS - OAB:229.478 OAB/SP, 

VANIA FATIMA VIAN - OAB:25350/B

 Vistos etc.

 I. De acordo com o noticiado pela exequente (f. 102), o débito fiscal 

executado fora devidamente integralizado perante o fisco.

II. Portanto, da análise do acervo informativo carreado aos autos, 

vislumbro a ocorrência do efetivo adimplemento do débito reclamado, 

sendo que a extinção do feito é medida que sobressai.

III. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com supedâneo no 

artigo 924, II, do CPC.

IV. Proceda-se a baixa das restrições realizadas por meio do sistema 

RENAJUD à f. 100.

 V. Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às devidas baixas 

na distribuição. Após, ao arquivo.

VI. Custas pela parte executada.

VII. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97034 Nr: 3566-48.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETTE ZAMBIASI, MARIZETTE ZAMBIASI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GEMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, JHONY NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR KREIN - 

OAB:7350-B/MT

 Intimação do advogado CEZAR KREIN - OAB /MT 7350, para que devolva 

os autos em cartório no prazo de 24h sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100873 Nr: 6566-56.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL AQUEDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos André Honda Flores - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que manifeste-se nos autos, tendo em 

vista as correspondências de citação devolvidas sem êxito na localização 

do executado (fls. 152 e verso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102519 Nr: 22695-39.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, IRMÃOS FISCHER S/A INDUSTRIA E 

COMERCIO, ALLIANS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO NOBUYUKI YOKOTA - 

OAB:33.389/PR, EUCLIDES DA SILVA JUNIOR - OAB:11.097/SC, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:MT 8506-A, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos, etc.

I. Consoante delineado na decisão às fls. 171/172, itens "IX", "X" e "XXII", 

revogo o item "III" da decisão à fl. 247, porquanto necessária a relização 

de audiência de instrução e julgamento, sob pena de incorrer em 

cerceamento de defesa.
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II. Desta forma, designo audiência de instrução para o dia 31 de março de 

2020, às 15h30min.

III. Intimem-se as partes, pessoalmente, para prestarem depoimento 

pessoal, nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, em relação a intimação pessoal das partes, esta será 

dispensada em caso de manifestação dos Advogados informando o 

comparecimento espontâneo, a qual intimo para tal fim desde já, 

concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para tanto.

IV. No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que 

as arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

VI. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 105390 Nr: 1468-56.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORLEI SANTANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO JOSÉ DALLABRIDA 

ALMEIDA - OAB:17.342/MT, ANDRE PEZZINI - OAB:13.844/MT, FLÁVIO 

CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A, VALTER LUCAS MARONEZI - 

OAB:17435/B/MT

 III. Ante o exposto, DECLARO conexos os Processos n. 

1468-56.2015.8.11.0045 – Código n. 105390, n. 1473-78.2015.8.11.0045 – 

Código n. 105395, 1476-33.2015.8.11.0045 – Código n. 105398 e 

1478-03.2015.8.11.0045 – Código n. 105400, todos em trâmite perante a 

Primeira Vara com o Processo n. 1258-05.2015.8.11.0045 – Código n. 

104959, para o fim de determinar a reunião dos mesmos, remetendo-se os 

respectivos autos à Sexta Vara desta Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT, porquanto é o Juízo reconhecidamente prevento para sua 

análise e decisão com base nos artigos 54, 55, 58 e 59, todos do Código 

de Processo Civil.IV. Intimem-se.V. Com o trânsito em julgado da decisão, 

proceda a Secretaria Judicial a remessa dos autos, com as baixas e 

anotações legais.VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.VII. Às 

providências. Com urgência.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006162-12.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NONATA DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1006162-12.2019.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA NONATA DA SILVA 

CARDOSO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Verifica-se 

que, embora a parte tenha declarado “não ter condições de arcar com as 

custas processuais", não trouxe aos autos provas suficientes quanto à 

referida assertiva. Sendo assim, diante da ausência de provas quanto à 

alegada hipossuficiência, determino que seja a parte intimada, através de 

seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

elementos suficientes para a comprovação da sua condição de 

necessitada, inclusive, e se o caso, comprovante de renda, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde, 31 de janeiro de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005626-98.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

UMBELINA VIEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1005626-98.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: UMBELINA VIEIRA DA SILVA 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por UMBELINA VIEIRA DA 

SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. A autora 

requereu, no ID 25997589, o restabelecimento do benefício integral, 

aduzindo que a autarquia promoveu, indevidamente, a redução do salário 

de benefício. Entretanto, em consulta ao sistema informatizado do INSS, 

constatei que a autora se submeteu a perícia médica revisional na data de 

21.09.2018 às 07h45min e aguarda a análise do requerimento de revisão. 

Portanto, intime-se a autora, por meio de seus procuradores, para 

esclarecer os fatos com a documentação pertinente, no prazo de 10 (dez) 

dias. Certificado o decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 30 de janeiro de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002855-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. C. (REQUERENTE)

ALMIR CONTE (REQUERENTE)

L. V. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA RODRIGUES CARNEIRO CONTE (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002855-84.2018.8.11.0045 REQUERENTE: ALMIR CONTE, L. V. C., E. G. 

C. INVENTARIADO: KARLA RODRIGUES CARNEIRO CONTE Vistos etc. 

Tendo em vista o lapso temporal decorrido, intime-se o inventariante, via 

advogado constituído, para juntar aos autos o comprovante de quitação do 

ITCD ou isenção e plano de partilha, sob pena de aplicação do disposto 

nos art. 622, II ou 485, III, ambos do CPC, no prazo de 10 (dez) dias. 

Certificado o decurso do prazo e devidamente certificado, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação. Ademais, intime-se a 

Fazenda Pública para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Lucas do Rio 

Verde, 31 de janeiro de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001435-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINETE DE ALMEIDA DE FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001435-78.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: LINDINETE DE ALMEIDA DE 

FRANCA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos. Manifeste-se a parte autora acerca do petitório de id. 

28223301, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão. 
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Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 31 de janeiro de 2020. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001297-43.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP82329 (ADVOGADO(A))

RICARDO BRITO COSTA OAB - SP0173508A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO BENEDITO FERNANDES DE ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001297-43.2019.8.11.0045 AUTOR(A): BRF S.A. REU: ADAO BENEDITO 

FERNANDES DE ALMEIDA Vistos etc. Tendo em vista a indicação de 

novos endereços do requerido, defiro a citação pessoal conforme 

requerido. Com a juntada do comprovante de diligência, cite-se o requerido 

para comparecimento à audiência designada para o dia 10.03.2020 às 

10h00min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Lucas do Rio Verde, 31 de janeiro de 2020. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006130-07.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OLDAIR TATAJUBA DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REU)

PONTOS CARDEAIS ADMINIST E CORRETORA DE SEGUROS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1006130-07.2019.8.11.0045 AUTOR(A): OLDAIR TATAJUBA DE BARROS 

REU: PONTOS CARDEAIS ADMINIST E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, 

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Vistos etc. Intime-se a parte autora para 

acostar aos autos documentos hábeis a comprovação de pessoa 

hipossuficiente, uma vez que consta da inicial qualificação de advogada, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do requerimento 

de gratuidade da justiça e recolhimento das custas judiciárias. Certificado 

o decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Lucas do Rio Verde, 31 de janeiro de 2020. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005961-20.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDSOM SANTOS BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1005961-20.2019.8.11.0045 AUTOR(A): EDSOM SANTOS BARBOSA REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para acostar aos autos documentos hábeis a 

comprovação de pessoa hipossuficiente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento do requerimento de gratuidade da justiça e 

recolhimento das custas judiciárias. Certificado o decurso do prazo, à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Lucas do Rio Verde, 31 de janeiro de 2020. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000428-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REU)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000428-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REU)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMO a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao 

pagamento da decorrente da prática de ato atentatório a dignidade da 

justiça multa arbitrada na proporção de 2% do valor da condenação, em 

benefício do Estado de Mato Grosso. Informações para emissão da guia 

com Departamento de Controle e Arrecadação – DCA, pelo telefone 

Fones: (65) 3617-3736.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000428-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REU)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada. 

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

Intimação Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA 

PELO PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003303-91.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA DOS SANTOS SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada. 

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001207-35.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CARLOS DA COSTA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada. 

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003289-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE LEVATI SEVERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada. 

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002231-98.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMARANTE GOMES BORTOLOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada. 

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005267-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELIR ANTONIO ZARICHTA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005267-22.2017.8.11.0045. Intime-se o exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promova andamento no feito e efetive a 

citação do executado. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de janeiro de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005272-44.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005272-44.2017.8.11.0045. Intime-se o exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promova andamento no feito e efetive a 

citação da executada. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de janeiro de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005275-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B B FERREIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005275-96.2017.8.11.0045. Intime-se o exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promova andamento no feito e efetive a 

citação da executada. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de janeiro de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000335-83.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FACHIN (EXECUTADO)

PATRICIA TRENTINI FACHIN (EXECUTADO)

ANGELA APARECIDA TRENTINI (EXECUTADO)

WILMAR TRENTINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000335-83.2020.8.11.0045. Proceda-se à citação dos 

executados para que, no prazo de 03 (três) dias, realizem a quitação da 

dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de 

Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, de depósito ou de caução, se oponham à execução, através de 

embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo 

Civil]. A ausência de pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, 

acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador 

em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Arbitro honorários de advogado no percentual 

correspondente a 10% do valor total devido, registrando-se que, para a 

hipótese de pronto pagamento, a verba sofrerá redução pela metade [art. 

827, paragrafo único do Código de Processo Civil]. Intimem-se os 

executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o 
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crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 

requeiram o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do 

Código de Processo Civil]. Expeça-se certidão premonitória, devendo o 

exequente providenciar sua averbação na forma do art. 799, inciso IX c/c 

o art. 828 e seus parágrafos, todos do Código de Processo Civil/2015. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000340-08.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA TRENTINI FACHIN (EXECUTADO)

ROGERIO FACHIN (EXECUTADO)

ANGELA APARECIDA TRENTINI (EXECUTADO)

WILMAR TRENTINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000340-08.2020.8.11.0045. Proceda-se à citação dos 

executados para que, no prazo de 03 (três) dias, realizem a quitação da 

dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de 

Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, de depósito ou de caução, se oponham à execução, através de 

embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo 

Civil]. A ausência de pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, 

acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador 

em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Arbitro honorários de advogado no percentual 

correspondente a 10% do valor total devido, registrando-se que, para a 

hipótese de pronto pagamento, a verba sofrerá redução pela metade [art. 

827, paragrafo único do Código de Processo Civil]. Intimem-se os 

executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o 

crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 

requeiram o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do 

Código de Processo Civil]. Expeça-se certidão premonitória, devendo o 

exequente providenciar sua averbação na forma do art. 799, inciso IX c/c 

o art. 828 e seus parágrafos, todos do Código de Processo Civil/2015. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000386-94.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADM DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO ZILIANI OAB - MT0000644A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRTES SALETE PRANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000386-94.2020.8.11.0045. Proceda-se à intimação da 

executada, na pessoa do advogado constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, 

inciso I do Código de Processo Civil], para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, realize o pagamento integral do débito, acrescido de custas judiciais 

[art. 523 do Código de Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) 

dias sem quitação voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, 

independentemente de penhora e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentação de impugnação [art. 525 do Código de Processo 

Civil]. A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil]. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000423-24.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TONEL KOBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TONEL KOBER OAB - RS54183-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON PRAZERES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1000423-24.2020.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de janeiro de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002867-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE LOPES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GUIDO VACA CESPEDES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002867-35.2017.8.11.0045. Com fundamento no conteúdo 

do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça 

Federal, Determino que se expeça requisição de pagamento dos 

honorários do perito. Não havendo mais provas a serem produzidas, 

Declaro encerrada a instrução processual e determino a abertura de vista 

dos autos às partes, primeiramente à parte autora, para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, 

voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 31 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002920-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA SALETE TIBES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002920-16.2017.8.11.0045. Item I – Efetivamente, como 

regra geral, proferida sentença, que extingue o processo com exame de 

mérito, esgota-se a atividade jurisdicional, não mais sendo lícito ao 

magistrado inovar no processo, visto que, com a prática deste ato 

processual, o juiz cumpre e encerra o seu ofício jurisdicional e, portanto, 

não pode revogá-la ou modificá-la [art. 494 e art. 505, ambos do Código de 

Processo Civil]. Portanto, diante desta moldura, levando-se por linha de 

estima que foi prolatada sentença, a qual julgou procedente o pedido 

inicial, encerrou a atividade cognitiva e resolveu o mérito com base no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, depreende-se, por inferência 

racional, que não se afigura viável determinar-se a reabertura da 

instância, no ponto específico, e conhecer da contestação apresentada 

pela autarquia requerida, bem como acolher o pedido de produção de 
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provas formulado pela autora, sobretudo porque já houve o trânsito em 

julgado da sentença de mérito (ID n.º 18314332). Diante deste cenário, 

Deixo de Conhecer da contestação veiculada pela autarquia requerida (ID 

n.º 18896765), bem como Indefiro o pedido de produção de provas 

formulado pela autora (ID n.º 20237420). Item II – Providencie-se a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar o cumprimento de sentença. Proceda-se à intimação da 

executada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente 

impugnação [art. 535 do Código de Processo Civil]. Item III – Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005201-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTAL AGRONEGOCIOS - COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

GIOVANI ZAMBERLAN (EXECUTADO)

ALEKSANDRO FERREIRA (EXECUTADO)

MARIA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS ZAMBERLAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005201-42.2017.8.11.0045. Intime-se o exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promova andamento no feito. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 31 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002753-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAM OLIMPIO PATRICIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002753-96.2017.8.11.0045. Tomando-se em consideração 

que no dia 9 de setembro de 2019, no âmbito do processo nº 

0021350-12.2019.8.08.0024, que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de 

Vitória/ES, foi decretada a falência da empresa Ympactus Comercial Ltda 

– ME (Telexfree) e, ao mesmo tempo, a suspensão de todas as ações ou 

execuções contra a falida, a prática de qualquer ato de disposição ou 

oneração de bens sem autorização judicial e a transferência dos valores 

existentes em demandas judiciais para conta judicial vinculada aos autos 

da referida ação de falência, Indefiro o pedido de penhora de dinheiro 

através do sistema BacenJud e, consequentemente, Determino a emissão 

de certidão de crédito, para fins de habilitação da parte credora os autos 

da ação de falência [art. 7°, § 1º da Lei 11.101/05]. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 31 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004085-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO DOS SANTOS (REU)

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004085-98.2017.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 21 de 

fevereiro de 2018, às 10h30min. Intime-se a requerente, através do 

advogado constituído. Proceda-se à citação e à intimação dos réus. O 

prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da realização da audiência de conciliação 

[art. 335, inciso I do Código de Processo Civil]. A falta de contestação 

acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. O 

comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio 

de representante, por meio de procuração específica, que outorgue 

poderes para transigir). A ausência injustificada à solenidade configura 

ato atentatório à dignidade da justiça e implica na imposição de multa, 

arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do 

Código de Processo Civil]. As partes devem estar acompanhadas de 

advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º do Código de Processo 

Civil]. Concedo à requerente o benefício da assistência judiciária gratuita. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de novembro de 2.017. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006615-31.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1006615-31.2019.8.11.0045. DESIGNO o dia 22 de 

abril de 2020, às 14h30min, para realização de audiência para oitiva da 

testemunha Jackson Pereira Barbosa. Intime-se a testemunha na forma do 

art. 455, § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo 

Deprecante, informando os dados da presente carta precatória e a data 

agendada para a realização de audiência. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 31 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000458-81.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000458-81.2020.8.11.0045. Como é cediço, devido à 

aplicação do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário [art. 5º, inciso 

XXXV da CRFB/88], não subsiste a obrigatoriedade de promover-se o 

prévio exaurimento da instância administrativa para que a parte possa 

desfrutar do acesso à prestação jurisdicional. Todavia, a desnecessidade 

de condicionar-se o exercício do acesso à prestação jurisdicional ao 

prévio exaurimento da via administrativa, não descarta/rechaça a 

imprescindibilidade de a parte autora exteriorizar a caracterização de 

interesse de agir — que, como condição da ação, configura-se como a 

existência do critério necessidade-utilidade da pretensão e, portanto, parte 

da premissa da pré-existência de resistência e do conflito de interesses 

no âmbito do direito material. Portanto, diante desta moldura, conclui-se, 

por força de proposição lógica, que não há interesse de agir na pretensão 

de obtenção de benefício previdenciário quando inexistente prévio 

requerimento administrativo. Tal exigência está pautada em precedente do 

Excelso Supremo Tribunal Federal, o qual, ao julgar o RExtr n.º 

631.240/MG, 631.240/MG (Tribunal Pleno, Rel.: Min. Roberto Barroso, j. 

07/11/2014), decidiu que, na hipótese então julgada, o regular exercício do 

direito de ação poderia ser condicionado, sem ofensa ao disposto no art. 
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5º, inc. XXXV, da CF/88, de modo a efetivamente se caracterizar o 

interesse de agir. É de suma importância enfatizar, por oportuno, o 

conteúdo dos pontos 3 e 4 do referido julgado do STF. Ou seja, 

dispensa-se o requerimento administrativo: a) nas hipóteses em que o 

entendimento do órgão previdenciário sobre a questão de direito for 

reiteradamente e notoriamente contrário ao pretendido pelo segurado e b) 

se os pedidos de manutenção, restabelecimento e revisão de benefício 

previdenciário envolverem matéria exclusivamente de direito, pois, se a 

matéria for de fato, exigindo para seu deslinde de produção de prova, 

ficará condicionada ao requerimento junto à previdência. Isso significa 

dizer, portanto, que o caso em tela, em que o requerente já aufere o 

auxílio-doença e pretende a conversão do benefício em aposentadoria por 

invalidez, não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no 

julgado. Portanto, à míngua de existência de requerimento administrativo 

prévio, para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

objeto da demanda, Determino que a parte autora providencie, no prazo de 

15 (quinze) dias, prova que demonstre a formulação/protocolo do 

requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de janeiro de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109723 Nr: 3787-94.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERLEI JOSÉ LEVISKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI KLATT DE OLIVEIRA - 

OAB:33.038/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 Intimação do autor para manifestar sobre o laudo de Avliação às fls 113 e 

verso, no prazo de 15(quinze0 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38725 Nr: 3762-57.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, 

ILDA ONESCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:MT/8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 Intimo as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar sobre o 

laudo de avaliação juntado às fls. 358/360 dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004569-50.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ROSBACH DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA ZANELLA OAB - PR67842 (ADVOGADO(A))

SUYANE PRISCILA JANSEN COSTA SIQUEIRA OAB - PR79533 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004569-50.2016.8.11.0045. Segundo a norma de regência, 

os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, 

pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a 

sentença nesta parte [art. 23 da Lei nº 8.906/94]. Isso significa dizer, 

portanto, que em se tratando de direito autônomo do advogado, a 

execução dos honorários sucumbenciais, seja em ação autônoma, seja 

por meio de cumprimento de sentença, inaugura uma nova relação jurídica 

processual entre advogado-exequente e o devedor-executado. Portanto, 

diante desta moldura, devido à existência de uma nova relação 

jurídica-processual, o advogado-exequente deverá promover o 

recolhimento das custas processuais. Providencie-se a regularização dos 

registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza 

da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar o 

cumprimento de sentença, relativo ao valor dos honorários advocatícios. 

Proceda-se à intimação do exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova o recolhimento das custas judiciais devidas [cnf.: Tabela B, 

item I c/c letra ‘a’, do Provimento nº 11/2018-CGJ/TJMT]. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 31 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004569-50.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ROSBACH DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA ZANELLA OAB - PR67842 (ADVOGADO(A))

SUYANE PRISCILA JANSEN COSTA SIQUEIRA OAB - PR79533 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004569-50.2016.8.11.0045. Com efeito, conforme 

entendimento sucessivo e pacificado, no âmbito da jurisprudência do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, versando sobre o tema ‘sub judice’, 

para os contratos bancários firmados após a edição da Lei n.º 

10.931/2004, gravados com cláusula de alienação fiduciária, a purgação 

da mora, na ação de busca e apreensão, deve se concretizar no prazo de 

05 (cinco) dias, após a execução da medida liminar, e deve compreender 

o pagamento integral da dívida, que abrange as prestações vencidas e 

vincendas, acrescidas dos encargos legais [art. 3.º, §§ 1.º e 2.º do 

Decreto-lei n.º 911/1969]. Cumpre relembrar, por oportuno, que o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça reafirmou essa diretriz jurisprudencial, em 

sucessivos e diversos julgamentos, valendo referir, por ser expressiva 

dessa orientação, a decisão consubstanciada em acórdão, julgado 

conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos, assim 

ementado: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: ‘Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária’. 

2. Recurso especial provido” (STJ, REsp n.º 1.418.593/MS, 2.ª Seção, 

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 14/05/2014) — com 

destaques não inseridos no texto original. Portanto, diante desta moldura, 

levando-se por linha de estima que a purga da mora somente ocorre 

mediante a quitação da integralidade da dívida e encargos de mora, com 

fundamento no teor do art. 3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, INDEFIRO o 

pedido formulado pelo requerido no evento nº 7237727. Concedo ao 

requerido o prazo adicional de 5 (cinco) dias, para que promova a purga 

da mora, realizando o pagamento integral da dívida, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, além do valor das custas 

judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da 

causa. A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar 

se o requerido, devidamente citado, apresentou contestação. Depois, 

voltem conclusos. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de julho de 

2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000328-91.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILCA FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000328-91.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestados médicos 

elaborados em momento anterior a data da realização da perícia 

administrativa ou em atestados particulares. E do material cognitivo 

engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra de 

dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Portanto, 

Relego a análise do pedido de antecipação de tutela para momento 

posterior à realização de perícia médica judicial. Com espeque no teor do 

art. 1º da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, 

desde logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio, para exercer a 

função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá 

realizar a perícia no dia 25 de março de 2020, a partir das 8h30min, 

observada a ordem de chegada. Intime-se a parte autora, através do 

advogado constituído, via DJe, para que, na data agendada para a 

realização da perícia, compareça no consultório médico do Dr. Guido V. 

Cespedes [Av. Mato Grosso, nº 936-S, Bairro Alvorada, Lucas do Rio 

Verde/MT; Fone (65)3549-3226], a fim de que o(a) requerente seja 

submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes litigantes para, caso queiram, 

apresentar quesitos, indicar assistentes técnicos e arguir o impedimento 

ou a suspeição do perito, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 

465 § 1.° do CPC/2015]. Apresento os dados gerais e os quesitos 

unificados previstos no Anexo da Recomendação Conjunta nº 1 do 

CNJ/AGU/MTPS, a seguir expostos, a serem respondidos pelos ‘expert’. I – 

DADOS GERAIS DO PROCESSO: a) Número do processo b) Juizado/Vara 

II – DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A): a) Nome do(a) autor(a) b) 

Estado civil c) Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) 

Formação técnico-profissional III – DADOS GERAIS DA PERÍCIA: a) Data do 

Exame b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do 

INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) 

Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o 

exame) IV – HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A): a) Profissão 

declarada b) Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) 

Tempo de atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral 

anterior g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V 

– EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A 

PATOLOGIA: a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. 

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Quanto ao valor dos honorários periciais, em processos que 

tramitam na justiça estadual em virtude de competência federal delegada, 

quando o autor é beneficiário de assistência judiciária gratuita, foi 

regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio da 

Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. 

Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo 

de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que 

justificada a necessidade. Tão logo apresentado o laudo pericial, voltem os 

autos conclusos para deliberação. Concedo à parte requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 31 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000259-59.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000259-59.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestados médicos 

elaborados em momento anterior a data da realização da perícia 

administrativa ou em atestados particulares. E do material cognitivo 

engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra de 

dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 
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repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Portanto, 

Relego a análise do pedido de antecipação de tutela para momento 

posterior à realização de perícia médica judicial. Com espeque no teor do 

art. 1º da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, 

desde logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio, para exercer a 

função de perito, o ilustre médico, Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, 

CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com, que deverá ser contatado, 

via e-mail, a fim de que informe data, hora e local para realização da 

perícia. Com as informações, intime-se a parte autora, através do 

advogado constituído, via DJe, para que compareça à perícia agendada, a 

fim de que o(a) requerente seja submetido(a) ao exame médico. Intime-se 

a parte autora para que, caso queira, apresente quesitos (caso não tenha 

apresentado na petição inicial) e indique assistentes técnico, no prazo de 

15 (quinze) dias [art. 465 § 1.° do CPC/2015]. Apresento os dados gerais e 

os quesitos unificados previstos no Anexo da Recomendação Conjunta nº 

1 do CNJ/AGU/MTPS, a seguir expostos, a serem respondidos pelos 

‘expert’. I – DADOS GERAIS DO PROCESSO: a) Número do processo b) 

Juizado/Vara II – DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A): a) Nome do(a) 

autor(a) b) Estado civil c) Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) 

Escolaridade g) Formação técnico-profissional III – DADOS GERAIS DA 

PERÍCIA: a) Data do Exame b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) 

Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha 

acompanhado o exame) d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM 

(caso tenha acompanhado o exame) IV – HISTÓRICO LABORAL DO(A) 

PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) Tempo de profissão c) Atividade 

declarada como exercida d) Tempo de atividade e) Descrição da atividade 

f) Experiência laboral anterior g) Data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido V – EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES 

MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA: a) Queixa que o(a) periciado(a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da(s) 

doença/moléstia(s)/incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta 

ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início 

da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Quanto ao valor dos honorários periciais, em processos que 

tramitam na justiça estadual em virtude de competência federal delegada, 

quando o autor é beneficiário de assistência judiciária gratuita, foi 

regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio da 

Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem arcados pela Justiça 

Federal. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Tão logo apresentado o laudo pericial, 

voltem os autos conclusos para deliberação. Concedo à parte requerente 

o benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 31 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000317-62.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUY GUILHERME DE MORAIS AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000317-62.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que o autor 

comprovou a qualidade de segurado da Previdência Social, na medida em 

que o auxílio-doença foi indeferido unicamente porque houve parecer 

contrário da perícia médica realizada pelo INSS (evento nº 28283054 - 

pág. 1). Esmiuçando o acervo de informações engendradas, denota-se 

que o autor, no âmbito da ação trabalhista que move contra a empresa 

BRF S/A, submeteu-se à perícia médica, na data de 03 de janeiro de 2020, 

oportunidade em que foi constatado que o requerente é portador de 

doença que o torna inapto ao exercício de sua atividade laboral (28305098 

- págs. 1/6). Logo, nesse influxo de ideias, a princípio, está demonstrada, 

ainda que a título precário, a existência de moléstia que tornou o 

requerente incapaz para o exercício regular de suas atividades laborais 

habituais — circunstância que dá fundamento a plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma de 

enfoque, considero que o requerente logrou êxito em expor situação 

pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da 

prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do 

benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício 

previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte 

que o requerente e a entidade familiar que constituiu, dele dependem para 

proceder ao custeio de suas necessidades básicas de alimentação e 

vestuário, e quiçá para promover a sua própria sobrevivência. De mais a 

mais, ao que tudo indica pelas características intrínsecas da moléstia que 

o requerente suporta, não existem indícios de que dela venha convalescer 

rapidamente, o quê espelha a necessidade imperiosa de auferir 

rendimento mensal para que tenha condições de manter a sua própria 

subsistência e de sua família. Assim, da forma que se apresenta a 

situação, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo 

fato de que a requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade 

contemporânea para o desempenho de atividade laboral — (‘fumus boni 

iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo 

risco que o não pagamento do referido benefício à requerente pode 

catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes 

as hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar postulado, de 

molde que a prestação provisória, a ser realizada pela autarquia 
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requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que se impõe. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de Determinar 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias no sentido de conceder o auxílio-doença ao autor Ruy 

Guilherme de Morais Azevedo, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) 

dias, devendo ser realizada nova reavaliação administrativa da 

necessidade da manutenção do benefício dentro do prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Expeça-se ofício 

eletrônico ao Instituto Nacional do Seguro Social, através do Sistema 

JusConvenio, com o intuito de requisitar a implantação do auxílio-doença 

ao requerente. Considerando-se as particularidades da causa e como 

forma de adequar o rito processual às necessidades do conflito [art. 139, 

inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é cediço, a 

autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências marcadas 

e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, deixo, para 

momento oportuno, a análise da conveniência da realização da audiência 

de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 

do Código de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, 

será contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou 

do mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, 

ambos do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo ao 

requerente o benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 31 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000327-09.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000327-09.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que o autor 

comprovou a qualidade de segurado da Previdência Social, na medida em 

que o auxílio-doença foi indeferido unicamente porque houve parecer 

contrário da perícia médica realizada pelo INSS (evento nº 28344409 – 

pág. 1). Esmiuçando o acervo de informações engendradas, denota-se 

que o autor submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da 

área médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que se constatou ser portador de moléstias graves, 

diagnosticadas sob o CID10 A30 e G63.0, e que está inapto ao exercício 

de sua atividade laboral pelo período de 120 dias (evento nº 28344167 - 

pág. 1). Logo, nesse influxo de ideias, a princípio, está demonstrada, ainda 

que a título precário, a existência de moléstia que tornou o requerente 

incapaz para o exercício regular de suas atividades laborais habituais — 

circunstância que dá fundamento a plausibilidade do direito invocado 

(‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma de enfoque, 

considero que o requerente logrou êxito em expor situação pontual que 

possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da prestação 

jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do benefício 

previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício previdenciário tem 

natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte que o requerente e 

a entidade familiar que constituiu, dele dependem para proceder ao custeio 

de suas necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para 

promover a sua própria sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica 

pelas características intrínsecas da moléstia que o requerente suporta, 

não existem indícios de que dela venha convalescer rapidamente, o quê 

espelha a necessidade imperiosa de auferir rendimento mensal para que 

tenha condições de manter a sua própria subsistência e de sua família. 

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a plausibilidade do 

direito invocado — caracterizado pelo fato de que a requerente apresenta 

incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea para o desempenho de 

atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do referido 

benefício à requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero 

que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do 

pedido liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser 

realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS que tome as providências necessárias no sentido de conceder o 

auxílio-doença ao autor Ademir Pereira, dentro do prazo improrrogável de 

20 (vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação administrativa da 

necessidade da manutenção do benefício dentro do prazo de 120 (cento e 

vinte) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Expeça-se ofício ao 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para que tome as providências 

necessárias no sentido de implantar o benefício ao autor. 

Considerando-se as particularidades da causa e como forma de adequar 

o rito processual às necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código 

de Processo Civil], visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de 

regra, não comparece às audiências marcadas e, como regra geral, 

também não formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a 

análise da conveniência da realização da audiência de conciliação 

[Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de 

Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do 

mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 31 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000374-80.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO COSTA CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000374-80.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Não obstante os documentos juntados com a inicial qualifiquem o 

autor como agricultor/lavrador, constituindo-se início de prova documental, 

apresenta-se imprescindível a formação do contraditório e a instrução 

probatória, objetivando comprovar se, de fato, durante o período 

vindicado, houve o efetivo labor rural (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, e 

Súmula 149 do STJ). De modo que, as alegações do autor e os 

documentos acostados deverão ser complementados pela prova 

testemunhal, a ser oportunamente colhida em juízo, sob o crivo do 

contraditório. Além disso, o tempo de serviço urbano, que o autor pretende 

ver reconhecido, não se encontra incontroverso, visto que na seara 

administrativa foi reconhecido pouco mais de 10 anos de contribuição 
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(evento nº 28450331). Isso significa dizer, portanto, que subsiste a 

necessidade de submeterem-se as circunstâncias que envolvem os fatos 

ao crivo do contraditório e ampla defesa, para obtenção de melhores 

subsídios probatórios visando a formar razoável juízo de valor sobre a 

pretensão formulada na inicial. Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Considerando-se as particularidades da causa e como forma de adequar 

o rito processual às necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código 

de Processo Civil], visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de 

regra, não comparece às audiências marcadas e, como regra geral, 

também não formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a 

análise da conveniência da realização da audiência de conciliação 

[Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de 

Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do 

mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 31 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000415-47.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE MATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000415-47.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestados médicos 

elaborados em momento anterior a data da realização da perícia 

administrativa ou em atestados particulares. E do material cognitivo 

engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra de 

dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Portanto, 

Relego a análise do pedido de antecipação de tutela para momento 

posterior à realização de perícia médica judicial. Com espeque no teor do 

art. 1º da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, 

desde logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio, para exercer a 

função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá 

realizar a perícia no dia 25 de março de 2020, a partir das 8h30min, 

observada a ordem de chegada. Intime-se a parte autora, através do 

advogado constituído, via DJe, para que, na data agendada para a 

realização da perícia, compareça no consultório médico do Dr. Guido V. 

Cespedes [Av. Mato Grosso, nº 936-S, Bairro Alvorada, Lucas do Rio 

Verde/MT; Fone (65)3549-3226], a fim de que o(a) requerente seja 

submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes litigantes para, caso queiram, 

apresentar quesitos, indicar assistentes técnicos e arguir o impedimento 

ou a suspeição do perito, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 

465 § 1.° do CPC/2015]. Apresento os dados gerais e os quesitos 

unificados previstos no Anexo da Recomendação Conjunta nº 1 do 

CNJ/AGU/MTPS, a seguir expostos, a serem respondidos pelos ‘expert’. I – 

DADOS GERAIS DO PROCESSO: a) Número do processo b) Juizado/Vara 

II – DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A): a) Nome do(a) autor(a) b) 

Estado civil c) Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) 

Formação técnico-profissional III – DADOS GERAIS DA PERÍCIA: a) Data do 

Exame b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do 

INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) 

Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o 

exame) IV – HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A): a) Profissão 

declarada b) Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) 

Tempo de atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral 

anterior g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V 

– EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A 

PATOLOGIA: a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. 

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Quanto ao valor dos honorários periciais, em processos que 

tramitam na justiça estadual em virtude de competência federal delegada, 

quando o autor é beneficiário de assistência judiciária gratuita, foi 

regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio da 

Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. 

Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo 

de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que 

justificada a necessidade. Tão logo apresentado o laudo pericial, voltem os 

autos conclusos para deliberação. Concedo à parte requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 31 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002083-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ALENCAR SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002083-24.2018.8.11.0045. A irresignação da autarquia 

requerida não autoriza, por si só, a substituição do perito judicial. Primeiro 

porque, está preclusa a impugnação à nomeação do perito, pois deveria 

ter sido apresentada dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias, 

contados da intimação do despacho de nomeação do ‘expert’ [art. 465, § 

1º, inciso I do Código de Processo Civil]. Segundo porque, é natural que 

ocorram divergências de entendimentos médicos. Cumpre realçar, neste 

aspecto, que não está o julgador adstrito ao laudo pericial, sob pena de o 

perito se transmudar em juiz. Terceiro porque, a substituição pretendida 

desafia prova de que o perito carece de conhecimento técnico ou 

científico [art. 468, inciso I do Código de Processo Civil], o que não é o 

caso em questão, pois sequer veio aos autos o laudo pericial, que pode 

ser complementado em caso de eventual dúvida. E, por último, para 

rebater as conclusões do perito judicial, a parte pode indicar assistente 

técnico, que poderá acompanhar as diligências e os exames que o perito 

judicial realizar, e apresentar seu respectivo parecer [art. 477, § 1º do 

Código de Processo Civil]. Indefiro, portanto, o pedido de substituição do 

perito judicial. Cumpra-se integralmente a decisão judicial encartada no 

evento nº 27422096. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de janeiro 

de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Processo n.º 1002083-24.2018.8.11.0045. A irresignação da autarquia 

requerida não autoriza, por si só, a substituição do perito judicial. Primeiro 

porque, está preclusa a impugnação à nomeação do perito, pois deveria 

ter sido apresentada dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias, 

contados da intimação do despacho de nomeação do ‘expert’ [art. 465, § 

1º, inciso I do Código de Processo Civil]. Segundo porque, é natural que 

ocorram divergências de entendimentos médicos. Cumpre realçar, neste 

aspecto, que não está o julgador adstrito ao laudo pericial, sob pena de o 

perito se transmudar em juiz. Terceiro porque, a substituição pretendida 

desafia prova de que o perito carece de conhecimento técnico ou 

científico [art. 468, inciso I do Código de Processo Civil], o que não é o 

caso em questão, pois sequer veio aos autos o laudo pericial, que pode 

ser complementado em caso de eventual dúvida. E, por último, para 

rebater as conclusões do perito judicial, a parte pode indicar assistente 

técnico, que poderá acompanhar as diligências e os exames que o perito 

judicial realizar, e apresentar seu respectivo parecer [art. 477, § 1º do 

Código de Processo Civil]. Indefiro, portanto, o pedido de substituição do 

perito judicial. Cumpra-se integralmente a decisão judicial encartada no 

evento nº 27422096. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de janeiro 

de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Processo n.º 1002083-24.2018.8.11.0045. A irresignação da autarquia 

requerida não autoriza, por si só, a substituição do perito judicial. Primeiro 

porque, está preclusa a impugnação à nomeação do perito, pois deveria 

ter sido apresentada dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias, 

contados da intimação do despacho de nomeação do ‘expert’ [art. 465, § 

1º, inciso I do Código de Processo Civil]. Segundo porque, é natural que 

ocorram divergências de entendimentos médicos. Cumpre realçar, neste 

aspecto, que não está o julgador adstrito ao laudo pericial, sob pena de o 

perito se transmudar em juiz. Terceiro porque, a substituição pretendida 

desafia prova de que o perito carece de conhecimento técnico ou 

científico [art. 468, inciso I do Código de Processo Civil], o que não é o 

caso em questão, pois sequer veio aos autos o laudo pericial, que pode 

ser complementado em caso de eventual dúvida. E, por último, para 

rebater as conclusões do perito judicial, a parte pode indicar assistente 

técnico, que poderá acompanhar as diligências e os exames que o perito 

judicial realizar, e apresentar seu respectivo parecer [art. 477, § 1º do 

Código de Processo Civil]. Indefiro, portanto, o pedido de substituição do 

perito judicial. Cumpra-se integralmente a decisão judicial encartada no 

evento nº 27422096. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de janeiro 

de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Processo n.º 1002083-24.2018.8.11.0045. A irresignação da autarquia 

requerida não autoriza, por si só, a substituição do perito judicial. Primeiro 

porque, está preclusa a impugnação à nomeação do perito, pois deveria 

ter sido apresentada dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias, 

contados da intimação do despacho de nomeação do ‘expert’ [art. 465, § 

1º, inciso I do Código de Processo Civil]. Segundo porque, é natural que 

ocorram divergências de entendimentos médicos. Cumpre realçar, neste 

aspecto, que não está o julgador adstrito ao laudo pericial, sob pena de o 

perito se transmudar em juiz. Terceiro porque, a substituição pretendida 

desafia prova de que o perito carece de conhecimento técnico ou 

científico [art. 468, inciso I do Código de Processo Civil], o que não é o 

caso em questão, pois sequer veio aos autos o laudo pericial, que pode 

ser complementado em caso de eventual dúvida. E, por último, para 

rebater as conclusões do perito judicial, a parte pode indicar assistente 

técnico, que poderá acompanhar as diligências e os exames que o perito 

judicial realizar, e apresentar seu respectivo parecer [art. 477, § 1º do 

Código de Processo Civil]. Indefiro, portanto, o pedido de substituição do 

perito judicial. Cumpra-se integralmente a decisão judicial encartada no 

evento nº 27422096. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de janeiro 

de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002083-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ALENCAR SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002083-24.2018.8.11.0045. A irresignação da autarquia 

requerida não autoriza, por si só, a substituição do perito judicial. Primeiro 

porque, está preclusa a impugnação à nomeação do perito, pois deveria 

ter sido apresentada dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias, 

contados da intimação do despacho de nomeação do ‘expert’ [art. 465, § 

1º, inciso I do Código de Processo Civil]. Segundo porque, é natural que 

ocorram divergências de entendimentos médicos. Cumpre realçar, neste 

aspecto, que não está o julgador adstrito ao laudo pericial, sob pena de o 
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perito se transmudar em juiz. Terceiro porque, a substituição pretendida 

desafia prova de que o perito carece de conhecimento técnico ou 

científico [art. 468, inciso I do Código de Processo Civil], o que não é o 

caso em questão, pois sequer veio aos autos o laudo pericial, que pode 

ser complementado em caso de eventual dúvida. E, por último, para 

rebater as conclusões do perito judicial, a parte pode indicar assistente 

técnico, que poderá acompanhar as diligências e os exames que o perito 

judicial realizar, e apresentar seu respectivo parecer [art. 477, § 1º do 

Código de Processo Civil]. Indefiro, portanto, o pedido de substituição do 

perito judicial. Cumpra-se integralmente a decisão judicial encartada no 

evento nº 27422096. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de janeiro 

de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002083-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ALENCAR SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002083-24.2018.8.11.0045. A irresignação da autarquia 

requerida não autoriza, por si só, a substituição do perito judicial. Primeiro 

porque, está preclusa a impugnação à nomeação do perito, pois deveria 

ter sido apresentada dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias, 

contados da intimação do despacho de nomeação do ‘expert’ [art. 465, § 

1º, inciso I do Código de Processo Civil]. Segundo porque, é natural que 

ocorram divergências de entendimentos médicos. Cumpre realçar, neste 

aspecto, que não está o julgador adstrito ao laudo pericial, sob pena de o 

perito se transmudar em juiz. Terceiro porque, a substituição pretendida 

desafia prova de que o perito carece de conhecimento técnico ou 

científico [art. 468, inciso I do Código de Processo Civil], o que não é o 

caso em questão, pois sequer veio aos autos o laudo pericial, que pode 

ser complementado em caso de eventual dúvida. E, por último, para 

rebater as conclusões do perito judicial, a parte pode indicar assistente 

técnico, que poderá acompanhar as diligências e os exames que o perito 

judicial realizar, e apresentar seu respectivo parecer [art. 477, § 1º do 

Código de Processo Civil]. Indefiro, portanto, o pedido de substituição do 

perito judicial. Cumpra-se integralmente a decisão judicial encartada no 

evento nº 27422096. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de janeiro 

de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003593-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003593-09.2017.8.11.0045. Tendo em vista o teor da 

manifestação arquivada no evento nº 26754731, Destituo o digno perito 

Dr. Guido V. Cespedes do encargo a ele conferido, e Nomeio como perito 

nos autos o ilustre médico Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque [CRM/MT 

7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com], que deverá ser contatado, via 

e-mail, a fim de que informe data, hora e local para realização da perícia. 

Com as informações, intime-se a parte autora, através do advogado 

constituído, via DJe, para que compareça à perícia agendada, a fim de que 

o(a) requerente seja submetido(a) ao exame médico. Intimem-se as partes 

litigantes para, caso queiram, arguirem o impedimento ou a suspeição do 

perito, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 § 1.° do 

CPC/2015]. Quanto ao valor dos honorários periciais, em processos que 

tramitam na justiça estadual em virtude de competência federal delegada, 

quando o autor é beneficiário de assistência judiciária gratuita, foi 

regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio da 

Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem arcados pela Justiça 

Federal. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 31 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005173-06.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI EVELINE SCHULTZ DILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005173-06.2019.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, visto que o 

auxílio-doença foi indeferido unicamente porque houve parecer contrário 

da perícia médica realizada pelo INSS (evento nº 25187197 – pág. 1). 

Esmiuçando o acervo de informações engendradas, denota-se que a 

autora submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da área 

médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que se constatou ser portadora de moléstias graves, 

diagnosticadas sob o CID10: M542, M81, M21, M544, M19, M53, G58, e que 

está inapta ao exercício de sua atividade laboral, conforme demonstra o 

Laudo Pericial encartado no evento nº 28012745. Logo, nesse influxo de 

ideias, a princípio, está demonstrada, ainda que a título precário, a 

existência de moléstia que tornou a requerente incapaz para o exercício 

regular de suas atividades laborais habituais — circunstância que dá 

fundamento a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De 

outro viés, em um segundo prisma de enfoque, considero que a 

requerente logrou êxito em expor situação pontual que possa dar azo e 

recomendar que o perigo da demora da prestação jurisdicional possa pôr 

em risco o direito à concessão do benefício previdenciário (‘periculum in 

mora’). É que, o benefício previdenciário tem natureza jurídica 

eminentemente alimentar, de tal sorte que a requerente e a entidade 

familiar que constituiu, dele dependem para proceder ao custeio de suas 

necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para promover 

a sua própria sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica pelas 

características intrínsecas da moléstia que a requerente suporta, não 

existem indícios de que dela venha convalescer rapidamente, o quê 

espelha a necessidade imperiosa de auferir rendimento mensal para que 

tenha condições de manter a sua própria subsistência e de sua família. 

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a plausibilidade do 

direito invocado — caracterizado pelo fato de que a requerente apresenta 

incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea para o desempenho de 

atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do referido 

benefício à requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero 

que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do 
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pedido liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser 

realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS que tome as providências necessárias no sentido de restabelecer o 

auxílio-doença à autora Marli Eveline Schultz Dill, dentro do prazo 

improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação 

administrativa da necessidade da manutenção do benefício, a pedido da 

autora, dentro do prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias [art. 

60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Expeça-se ofício ao Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS para que tome as providências 

necessárias no sentido de implantar o benefício à autora. Com fundamento 

no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do 

Conselho da Justiça Federal, Determino que se expeça requisição de 

pagamento dos honorários do perito. Proceda-se à citação da autarquia 

requerida, acompanhada do laudo da perícia judicial, para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, apresente proposta de acordo [art. 1º, inciso II da 

Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS],  ou 

resposta/contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. A falta de 

contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de janeiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005163-59.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES FATIMA SASSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005163-59.2019.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, visto que o 

auxílio-doença foi indeferido unicamente porque houve parecer contrário 

da perícia médica realizada pelo INSS (evento nº 25152576 – pág. 1). 

Esmiuçando o acervo de informações engendradas, denota-se que a 

autora submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da área 

médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que se constatou ser portadora de moléstias graves 

(ansiedade e depressão), diagnosticadas sob o CID10: M545 e M541, e 

que apresenta incapacidade, de natureza parcial e permanente, para 

exercer sua atividade laboral, conforme demonstra o Laudo Pericial 

encartado no evento nº 28012265. Logo, nesse influxo de ideias, a 

princípio, está demonstrada, ainda que a título precário, a existência de 

moléstia que tornou a requerente incapaz para o exercício regular de suas 

atividades laborais habituais — circunstância que dá fundamento a 

plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um 

segundo prisma de enfoque, considero que a requerente logrou êxito em 

expor situação pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da 

demora da prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à 

concessão do benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o 

benefício previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de 

tal sorte que a requerente e a entidade familiar que constituiu, dele 

dependem para proceder ao custeio de suas necessidades básicas de 

alimentação e vestuário, e quiçá para promover a sua própria 

sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica pelas características 

intrínsecas da moléstia que a requerente suporta, não existem indícios de 

que dela venha convalescer rapidamente, o quê espelha a necessidade 

imperiosa de auferir rendimento mensal para que tenha condições de 

manter a sua própria subsistência e de sua família. Assim, da forma que 

se apresenta a situação, em que a plausibilidade do direito invocado — 

caracterizado pelo fato de que a requerente apresenta incapacidade e/ou 

impossibilidade contemporânea para o desempenho de atividade laboral — 

(‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — 

corporificado pelo risco que o não pagamento do referido benefício à 

requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se 

encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do pedido 

liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser realizada 

pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que 

se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o 

fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome 

as providências necessárias no sentido de conceder o auxílio-doença à 

autora Lourdes Fátima Sassi, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) 

dias, devendo ser realizada nova reavaliação administrativa da 

necessidade da manutenção do benefício, a pedido da autora, dentro do 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 

8.213/1991]. Expeça-se ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS para que tome as providências necessárias no sentido de implantar o 

benefício à autora. Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução 

n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que 

se expeça requisição de pagamento dos honorários do perito. Proceda-se 

à citação da autarquia requerida, acompanhada do laudo da perícia 

judicial, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente proposta de 

acordo [art. 1º, inciso II da Recomendação Conjunta nº 1 do 

CNJ/AGU/MTPS], ou resposta/contestação [art. 335 do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de 

janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005226-84.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005226-84.2019.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, visto que o 

auxílio-doença foi indeferido unicamente porque houve parecer contrário 

da perícia médica realizada pelo INSS (evento nº 25278609 – pág. 1). 

Esmiuçando o acervo de informações engendradas, denota-se que a 

autora submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da área 

médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que se constatou ser portadora de moléstias graves, 

diagnosticadas sob o CID10: I10, F411, M545 e M541, e que está inapta ao 

exercício de sua atividade laboral, conforme demonstra o Laudo Pericial 

encartado no evento nº 28012284. Logo, nesse influxo de ideias, a 

princípio, está demonstrada, ainda que a título precário, a existência de 

moléstia que tornou a requerente incapaz para o exercício regular de suas 

atividades laborais habituais — circunstância que dá fundamento a 

plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um 

segundo prisma de enfoque, considero que a requerente logrou êxito em 
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expor situação pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da 

demora da prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à 

concessão do benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o 

benefício previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de 

tal sorte que a requerente e a entidade familiar que constituiu, dele 

dependem para proceder ao custeio de suas necessidades básicas de 

alimentação e vestuário, e quiçá para promover a sua própria 

sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica pelas características 

intrínsecas da moléstia que a requerente suporta, não existem indícios de 

que dela venha convalescer rapidamente, o quê espelha a necessidade 

imperiosa de auferir rendimento mensal para que tenha condições de 

manter a sua própria subsistência e de sua família. Assim, da forma que 

se apresenta a situação, em que a plausibilidade do direito invocado — 

caracterizado pelo fato de que a requerente apresenta incapacidade e/ou 

impossibilidade contemporânea para o desempenho de atividade laboral — 

(‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — 

corporificado pelo risco que o não pagamento do referido benefício à 

requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se 

encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do pedido 

liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser realizada 

pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que 

se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o 

fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome 

as providências necessárias no sentido de restabelecer o auxílio-doença 

à autora Rosângela Soares da Silva, dentro do prazo improrrogável de 20 

(vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação administrativa da 

necessidade da manutenção do benefício, a pedido da autora, dentro do 

prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da 

Lei n.º 8.213/1991]. Expeça-se ofício ao Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS para que tome as providências necessárias no sentido de 

implantar o benefício à autora. Com fundamento no conteúdo do art. 29 da 

Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, 

Determino que se expeça requisição de pagamento dos honorários do 

perito. Proceda-se à citação da autarquia requerida, acompanhada do 

laudo da perícia judicial, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente 

proposta de acordo [art. 1º, inciso II da Recomendação Conjunta nº 1 do 

CNJ/AGU/MTPS], ou resposta/contestação [art. 335 do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de 

janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005343-75.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SCARIOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005343-75.2019.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, visto que o 

auxílio-doença foi indeferido unicamente porque houve parecer contrário 

da perícia médica realizada pelo INSS (evento nº 25500377 – pág. 1). 

Esmiuçando o acervo de informações engendradas, denota-se que a 

autora submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da área 

médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que se constatou ser portadora de moléstias graves, 

diagnosticadas sob o CID10: M255, M54, M541, M544, M545 e M755, e que 

apresenta incapacidade, de natureza total e permanente, para o exercício 

de trabalhos braçais, conforme demonstra o Laudo Pericial encartado no 

evento nº 28174111. Logo, nesse influxo de ideias, a princípio, está 

demonstrada, ainda que a título precário, a existência de moléstia que 

tornou a requerente incapaz para o exercício regular de suas atividades 

laborais habituais — circunstância que dá fundamento a plausibilidade do 

direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma 

de enfoque, considero que a requerente logrou êxito em expor situação 

pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da 

prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do 

benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício 

previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte 

que a requerente e a entidade familiar que constituiu, dele dependem para 

proceder ao custeio de suas necessidades básicas de alimentação e 

vestuário, e quiçá para promover a sua própria sobrevivência. De mais a 

mais, ao que tudo indica pelas características intrínsecas da moléstia que 

a requerente suporta, não existem indícios de que dela venha convalescer 

rapidamente, o quê espelha a necessidade imperiosa de auferir 

rendimento mensal para que tenha condições de manter a sua própria 

subsistência e de sua família. Assim, da forma que se apresenta a 

situação, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo 

fato de que a requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade 

contemporânea para o desempenho de atividade laboral — (‘fumus boni 

iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo 

risco que o não pagamento do referido benefício à requerente pode 

catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes 

as hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar postulado, de 

molde que a prestação provisória, a ser realizada pela autarquia 

requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que se impõe. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de Determinar 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias no sentido de restabelecer o auxílio-doença à autora Maria 

Helena Scariot, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo 

ser realizada nova reavaliação administrativa da necessidade da 

manutenção do benefício, a pedido da autora, dentro do prazo de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 

8.213/1991]. Expeça-se ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS para que tome as providências necessárias no sentido de implantar o 

benefício à autora. Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução 

n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que 

se expeça requisição de pagamento dos honorários do perito. Proceda-se 

à citação da autarquia requerida, acompanhada do laudo da perícia 

judicial, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente proposta de 

acordo [art. 1º, inciso II da Recomendação Conjunta nº 1 do 

CNJ/AGU/MTPS], ou resposta/contestação [art. 335 do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de 

janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005392-19.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSILDA TEIXEIRA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005392-19.2019.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 
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quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, visto que o 

auxílio-doença foi indeferido unicamente porque houve parecer contrário 

da perícia médica realizada pelo INSS (evento nº 25570001 – pág. 1). 

Esmiuçando o acervo de informações engendradas, denota-se que a 

autora submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da área 

médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que se constatou ser portadora de moléstias graves e 

que apresenta incapacidade, de natureza total e permanente, para o 

exercício de trabalhos braçais, conforme demonstra o Laudo Pericial 

encartado no evento nº 28172852. Logo, nesse influxo de ideias, a 

princípio, está demonstrada, ainda que a título precário, a existência de 

moléstia que tornou a requerente incapaz para o exercício regular de suas 

atividades laborais habituais — circunstância que dá fundamento a 

plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um 

segundo prisma de enfoque, considero que a requerente logrou êxito em 

expor situação pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da 

demora da prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à 

concessão do benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o 

benefício previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de 

tal sorte que a requerente e a entidade familiar que constituiu, dele 

dependem para proceder ao custeio de suas necessidades básicas de 

alimentação e vestuário, e quiçá para promover a sua própria 

sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica pelas características 

intrínsecas da moléstia que a requerente suporta, não existem indícios de 

que dela venha convalescer rapidamente, o quê espelha a necessidade 

imperiosa de auferir rendimento mensal para que tenha condições de 

manter a sua própria subsistência e de sua família. Assim, da forma que 

se apresenta a situação, em que a plausibilidade do direito invocado — 

caracterizado pelo fato de que a requerente apresenta incapacidade e/ou 

impossibilidade contemporânea para o desempenho de atividade laboral — 

(‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — 

corporificado pelo risco que o não pagamento do referido benefício à 

requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se 

encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do pedido 

liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser realizada 

pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que 

se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o 

fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome 

as providências necessárias no sentido de restabelecer o auxílio-doença 

à autora Maria Rosilda Teixeira Moreira, dentro do prazo improrrogável de 

20 (vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação administrativa da 

necessidade da manutenção do benefício, a pedido da autora, dentro do 

prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da 

Lei n.º 8.213/1991]. Expeça-se ofício ao Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS para que tome as providências necessárias no sentido de 

implantar o benefício à autora. Com fundamento no conteúdo do art. 29 da 

Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, 

Determino que se expeça requisição de pagamento dos honorários do 

perito. Proceda-se à citação da autarquia requerida, acompanhada do 

laudo da perícia judicial, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente 

proposta de acordo [art. 1º, inciso II da Recomendação Conjunta nº 1 do 

CNJ/AGU/MTPS], ou resposta/contestação [art. 335 do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de 

janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005240-68.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE HENNING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005240-68.2019.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que o autor 

comprovou a qualidade de segurado da Previdência Social, visto que o 

auxílio-doença foi indeferido unicamente porque houve parecer contrário 

da perícia médica realizada pelo INSS (evento nº 25301548 – pág. 1). 

Esmiuçando o acervo de informações engendradas, denota-se que o 

autor submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da área 

médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que se constatou ser portador de moléstias graves, 

diagnosticadas sob o CID10: M541, M545 e N40, e que está inapto ao 

exercício de sua atividade laboral, conforme se observa do teor do Laudo 

Pericial encartado no evento nº 28174131. Logo, nesse influxo de ideias, a 

princípio, está demonstrada, ainda que a título precário, a existência de 

moléstia que tornou o requerente incapaz para o exercício regular de suas 

atividades laborais habituais — circunstância que dá fundamento a 

plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um 

segundo prisma de enfoque, considero que o requerente logrou êxito em 

expor situação pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da 

demora da prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à 

concessão do benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o 

benefício previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de 

tal sorte que a requerente e a entidade familiar que constituiu, dele 

dependem para proceder ao custeio de suas necessidades básicas de 

alimentação e vestuário, e quiçá para promover a sua própria 

sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica pelas características 

intrínsecas da moléstia que o requerente suporta, não existem indícios de 

que dela venha convalescer rapidamente, o quê espelha a necessidade 

imperiosa de auferir rendimento mensal para que tenha condições de 

manter a sua própria subsistência e de sua família. Assim, da forma que 

se apresenta a situação, em que a plausibilidade do direito invocado — 

caracterizado pelo fato de que o requerente apresenta incapacidade e/ou 

impossibilidade contemporânea para o desempenho de atividade laboral — 

(‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — 

corporificado pelo risco que o não pagamento do referido benefício à 

requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se 

encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do pedido 

liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser realizada 

pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que 

se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o 

fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome 

as providências necessárias no sentido de restabelecer o auxílio-doença 

ao autor Valdir Jose Henning, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) 

dias, devendo ser realizada nova reavaliação administrativa da 

necessidade da manutenção do benefício, a pedido do autor, dentro do 

prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da 

Lei n.º 8.213/1991]. Expeça-se ofício eletrônico ao Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS para que tome as providências necessárias no 

sentido de implantar o benefício ao autor. Com fundamento no conteúdo do 

art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça 

Federal, Determino que se expeça requisição de pagamento dos 

honorários do perito. Proceda-se à citação da autarquia requerida, 

acompanhada do laudo da perícia judicial, para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, apresente proposta de acordo [art. 1º, inciso II da Recomendação 

Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS], ou resposta/contestação [art. 335 do 

Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

[art. 344 do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 31 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005304-78.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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ISAIAS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005304-78.2019.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que o autor 

comprovou a qualidade de segurado da Previdência Social, visto que já 

auferia o auxílio-doença e o benefício foi indeferido unicamente porque 

houve parecer contrário da perícia médica realizada pelo INSS (evento nº 

25446271 – pág. 1). Esmiuçando o acervo de informações engendradas, 

denota-se que o autor submeteu-se a avaliação médica subscrita por 

profissional da área médica e devidamente habilitado para o desempenho 

de tal mister, oportunidade em que se constatou ser portador de moléstias 

graves e que está inapto ao exercício de sua atividade laboral, conforme 

se observa do teor do Laudo Pericial encartado no evento nº 28174474. 

Logo, nesse influxo de ideias, a princípio, está demonstrada, ainda que a 

título precário, a existência de moléstia que tornou o requerente incapaz 

para o exercício regular de suas atividades laborais habituais — 

circunstância que dá fundamento a plausibilidade do direito invocado 

(‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma de enfoque, 

considero que o requerente logrou êxito em expor situação pontual que 

possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da prestação 

jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do benefício 

previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício previdenciário tem 

natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte que a requerente e 

a entidade familiar que constituiu, dele dependem para proceder ao custeio 

de suas necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para 

promover a sua própria sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica 

pelas características intrínsecas da moléstia que o requerente suporta, 

não existem indícios de que dela venha convalescer rapidamente, o quê 

espelha a necessidade imperiosa de auferir rendimento mensal para que 

tenha condições de manter a sua própria subsistência e de sua família. 

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a plausibilidade do 

direito invocado — caracterizado pelo fato de que o requerente apresenta 

incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea para o desempenho de 

atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do referido 

benefício à requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero 

que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do 

pedido liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser 

realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS que tome as providências necessárias no sentido de restabelecer o 

auxílio-doença ao autor Isaias Alves da Silva, dentro do prazo 

improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação 

administrativa da necessidade da manutenção do benefício, a pedido do 

autor, dentro do prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias [art. 60, 

§§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Expeça-se ofício eletrônico ao Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS para que tome as providências 

necessárias no sentido de implantar o benefício ao autor. Com fundamento 

no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do 

Conselho da Justiça Federal, Determino que se expeça requisição de 

pagamento dos honorários do perito. Proceda-se à citação da autarquia 

requerida, acompanhada do laudo da perícia judicial, para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, apresente proposta de acordo [art. 1º, inciso II da 

Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS],  ou 

resposta/contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. A falta de 

contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de janeiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005213-85.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO STASCOVIAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAYSA FREITAS DA SILVA OAB - MA17542 (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005213-85.2019.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que o autor 

comprovou a qualidade de segurado da Previdência Social, visto que já 

auferia o auxílio-doença e o benefício foi indeferido unicamente porque 

houve parecer contrário da perícia médica realizada pelo INSS (evento nº 

25241619 – pág. 1). Esmiuçando o acervo de informações engendradas, 

denota-se que o autor submeteu-se a avaliação médica subscrita por 

profissional da área médica e devidamente habilitado para o desempenho 

de tal mister, oportunidade em que se constatou ser portador de moléstias 

graves, diagnosticadas sob o CID10: M17, M545, M22, S83, M541, e que 

está inapto ao exercício de sua atividade laboral, conforme se observa do 

teor do Laudo Pericial encartado no evento nº 28012757. Logo, nesse 

influxo de ideias, a princípio, está demonstrada, ainda que a título precário, 

a existência de moléstia que tornou o requerente incapaz para o exercício 

regular de suas atividades laborais habituais — circunstância que dá 

fundamento a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De 

outro viés, em um segundo prisma de enfoque, considero que o 

requerente logrou êxito em expor situação pontual que possa dar azo e 

recomendar que o perigo da demora da prestação jurisdicional possa pôr 

em risco o direito à concessão do benefício previdenciário (‘periculum in 

mora’). É que, o benefício previdenciário tem natureza jurídica 

eminentemente alimentar, de tal sorte que a requerente e a entidade 

familiar que constituiu, dele dependem para proceder ao custeio de suas 

necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para promover 

a sua própria sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica pelas 

características intrínsecas da moléstia que o requerente suporta, não 

existem indícios de que dela venha convalescer rapidamente, o quê 

espelha a necessidade imperiosa de auferir rendimento mensal para que 

tenha condições de manter a sua própria subsistência e de sua família. 

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a plausibilidade do 

direito invocado — caracterizado pelo fato de que o requerente apresenta 

incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea para o desempenho de 

atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do referido 

benefício à requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero 

que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do 

pedido liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser 

realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – 
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INSS que tome as providências necessárias no sentido de restabelecer o 

auxílio-doença ao autor Antonio Stascovian, dentro do prazo 

improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação 

administrativa da necessidade da manutenção do benefício, a pedido do 

autor, dentro do prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias [art. 60, 

§§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Expeça-se ofício eletrônico ao Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS para que tome as providências 

necessárias no sentido de implantar o benefício ao autor. Com fundamento 

no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do 

Conselho da Justiça Federal, Determino que se expeça requisição de 

pagamento dos honorários do perito. Proceda-se à citação da autarquia 

requerida, acompanhada do laudo da perícia judicial, para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, apresente proposta de acordo [art. 1º, inciso II da 

Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS],  ou 

resposta/contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. A falta de 

contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de janeiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122778 Nr: 1982-72.2016.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEKE RUAN VERISSIMO PEREIRA, MATHEUS 

GABRIEL JORGE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES, 

Filiação: Luciana Aparecida Jorge e Waldir Moreira Rodrigues, data de 

nascimento: 09/08/1997, brasileiro(a), natural de Varzea Grande-MT. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REU MATHEUS GABRIEL 

JORGE RODRIGUES, do inteiro da sentença abaixo transcrito..

Sentença: ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR os acusados AEKE RUAN 

VERISSIMO PEREIRA E MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES, 

qualificados nos autos, na prática dos crimes descritos nos artigos 33, 

“caput”, c/c artigo 40, inciso VI, e no artigo 35, “caput”, c/c artigo 40, inciso 

VI, todos da Lei nº 11.343/2006.DA DOSIMETRIA DA PENAA pena prevista 

para o crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei n. 

11.343/2006) é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e 

pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa. A 

pena do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de drogas é de 

reclusão de 03 (três) a 10 (dez) anos e pagamento de 700 (setecentos) a 

1200 (hum mil e duzentos) dias-multa.a)Do réu Aeke Ruan Verissimo 

Pereira.a.1) Do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06Na 

primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as 

circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e no 

artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores 

reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 

05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.Na segunda 

fase da fixação da pena, reconheço a circunstância atenuante da 

menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do CP), contudo, deixo de reduzir a 

pena abaixo do mínimo legal em virtude do disposto na Súmula nº 231 do 

C. STJ. Desta forma, fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos de 

reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.Na terceira e última fase, por força 

do disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, e considerando 

o número de menores envolvidos (1), majoro a pena na fração mínima de 

1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 

(dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) 

dias-multa.Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º, do 

artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a associação para o crime de 

tráfico ilícito de drogas, a qual retrata dedicação criminosa, em harmonia 

com precedente do TJ/MT.Senão vejamos:"A causa de diminuição de pena 

prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, afigura-se incompatível com o 

crime de associação para o tráfico de drogas, cuja estabilidade e 

habitualidade retratam dedicação dos agentes ao tráfico de entorpecentes 

(atividade criminosa)". (TJMT, AP nº. 20026/2011). a.2) Do crime descrito 

no artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/06Na primeira fase do procedimento 

trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no 

artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não 

vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a 

pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 700 

(setecentos) dias-multa.Na segunda fase da fixação da pena, reconheço 

a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do 

CP), contudo, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal em virtude do 

disposto na Súmula nº 231 do C. STJ. Desta forma, fixo a pena provisória 

em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.Na terceira e 

última fase, por força do disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 

11.343/2006, e considerando o número de menores envolvidos (1), majoro 

a pena na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 03 

(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) 

dias-multa.a.3) Das penas privativas de liberdade fixadasPor força do 

disposto no artigo 69, “caput”, do Código Penal, SOMO as penas privativas 

de liberdade acima fixadas compatíveis, encontrando a pena de 09 (nove) 

anos e 04 (quatro) de reclusão.PORTANTO, ENCONTRO A PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE TOTAL DE 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) 

MESES DE RECLUSÃO.Fixo o regime de pena inicialmente fechado, nos 

termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do CP.Registro que, para efeitos de 

execução da pena, notadamente progressão de regime, deve ser 

computada a fração legal correspondente sobre a pena individualizada do 

crime de tráfico ilícito de droga (crime assemelhado a hediondo) e do crime 

de associação ao crime de tráfico ilícito de droga (crime não hediondo), 

devido as suas peculiaridades.a.4) Das penas de multa fixadasNos termos 

do artigo 72, do Código Penal, SOMO as penas de multa acima fixadas, 

encontrando a quantia total de 1399 (hum mil, trezentos e noventa e nove) 

dias-multa.Fixo o valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) 

do salário-mínimo vigente na época do fato, face a situação econômica do 

acusado.a.5) Das penas alternativas e sursisIncabível substituição por 

pena restritiva de direito (artigo 44, do CP), bem como sursis (artigo 77, do 

CP).b)Do réu MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES.b.1) Do crime 

descrito no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06Na primeira fase do 

procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais 

elencadas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código 

Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta 

forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de 

reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.Na segunda fase da fixação da 

pena, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 

65, inciso I, do CP), contudo, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo 

legal em virtude do disposto na Súmula nº 231 do C. STJ. Desta forma, fixo 

a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) 

dias-multa.Na terceira e última fase, por força do disposto no artigo 40, 

inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, e considerando o número de menores 

envolvidos (1), majoro a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), 

encontrando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 

reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.Deixo de aplicar a 

causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, 

haja vista a associação para o crime de tráfico ilícito de drogas, a qual 

retrata dedicação criminosa, em harmonia com precedente do 

TJ/MT.Senão vejamos:"A causa de diminuição de pena prevista no §4º do 

art. 33, da Lei 11.343/06, afigura-se incompatível com o crime de 

associação para o tráfico de drogas, cuja estabilidade e habitualidade 

retratam dedicação dos agentes ao tráfico de entorpecentes (atividade 

criminosa)". (TJMT, AP nº. 20026/2011). b.2) Do crime descrito no artigo 

35, “caput”, da Lei nº 11.343/06Na primeira fase do procedimento trifásico, 

analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 

da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a 

necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no 

mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão, e 700 (setecentos) 

dias-multa.Na segunda fase da fixação da pena, reconheço a 

circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do CP), 

contudo, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal em virtude do 

disposto na Súmula nº 231 do C. STJ. Desta forma, fixo a pena provisória 

em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.Na terceira e 
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última fase, por força do disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 

11.343/2006, e considerando o número de menores envolvidos (1), majoro 

a pena na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 03 

(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) 

dias-multa.b.3) Das penas privativas de liberdade fixadasPor força do 

disposto no artigo 69, “caput”, do Código Penal, SOMO as penas privativas 

de liberdade acima fixadas compatíveis, encontrando a pena de 09 (nove) 

anos e 04 (quatro) de reclusão.PORTANTO, ENCONTRO A PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE TOTAL DE 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) 

MESES DE RECLUSÃO.Fixo o regime de pena inicialmente fechado, nos 

termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do CP.Registro que, para efeitos de 

execução da pena, notadamente progressão de regime, deve ser 

computada a fração legal correspondente sobre a pena individualizada do 

crime de tráfico ilícito de droga (crime assemelhado a hediondo) e do crime 

de associação ao crime de tráfico ilícito de droga (crime não hediondo), 

devido as suas peculiaridades.b.4) Das penas de multa fixadasNos termos 

do artigo 72, do Código Penal, SOMO as penas de multa acima fixadas, 

encontrando a quantia total de 1399 (hum mil, trezentos e noventa e nove) 

dias-multa.Fixo o valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) 

do salário-mínimo vigente na época do fato, face a situação econômica do 

acusado.b.5) Das penas alternativas e sursisIncabível substituição por 

pena restritiva de direito (artigo 44, do CP), bem como sursis (artigo 77, do 

CP).DAS DISPOSIÇÕES FINAISCondeno os acusados ao pagamento das 

custas e despesas processuais, contudo suspendo a cobrança por 

serem beneficiários da assistência judiciária gratuita, vez que assistidos 

pela Defensoria Pública, com a ressalva do artigo 12, da Lei nº 

1060/50.Incabível reparação do dano (art. 387, inciso IV, do 

CPP).Considerando que os acusados responderam o presente processo 

em liberdade, mantenho-os nessa situação no caso de eventual 

recurso.Proceda-se a incineração das substâncias entorpecentes 

apreendidas às fls. 31/32, lavrando-se Auto Circunstanciado.Por tratar-se 

de produto ou instrumento do crime de tráfico ilícito de drogas, conforme 

relatado pelas testemunhas acima alinhavadas, com fundamento no artigo 

63 da Lei nº 11.343/2006, decreto a perda em favor da União do dinheiro e 

dos aparelhos celulares apreendidos às fls. 31/32. Restitua-se ao 

acusado Aeke Ruan Verissimo Pereira o documento de identidade 

apreendido às fls. 31/32, mediante termo nos autos.Quanto aos demais 

objetos apreendidos, proceda-se na forma do artigo 123 do 

CPP.P.R.I.Transitada em julgado, certifique-se, em seguida procedam-se 

aos seguintes atos: 1) Oficie-se ao Instituto de Identificação Nacional e 

Estadual; 2) Anote-se no Sistema Apolo; 3) Comunique-se ao TRE/MT; 4) 

Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva individualizada dos 

acusados, encaminhando-as ao Juízo Competente; 5) Lance o nome dos 

réus no rol dos culpados; 6) Proceda-se o cálculo de pena de multa e 

intime-se os acusados para pagamento voluntário no prazo de 10 (dez) 

dias. Findo o prazo sem pagamento, certifique-se e dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público para execução, facultando-lhe a extração de cópias 

(ADI nº 3150 do STF); 7) Oficie-se a SENAD, nos termos do artigo 63 da 

Lei nº 11.343/2006; e 8) Cumpram-se as demais determinações previstas 

na CNGC/MT.Após, arquive-se o presente feito, com as cautelas de 

estilo.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ederaldo Lemes do 

Prado, digitei.

Lucas do Rio Verde, 22 de janeiro de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139311 Nr: 3038-09.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KÁSSIO MARCOS DE ARAÚJO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KÁSSIO MARCOS DE ARAÚJO 

NASCIMENTO, Cpf: 04973934330, Rg: 041930492011-9, Filiação: 

Francisca Marques de Araújo e Raimundo Nonato Nascimento, data de 

nascimento: 04/03/1989, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO ACUSADO para audiência 

designada para o dia 12 de março de 2020, às 15h00min para oitiva das 

testemunhas residentes nesta Comarca e interrogatório do acusado.

Despacho/Decisão: “Vistos etc., 1. Diante da ausência de resposta da 

intimação do réu, redesigno a audiência para o dia 12 de março de 2020, 

às 15h00min para oitiva das testemunhas residentes nesta Comarca e 

interrogatório do acusado. 2. Intimem-se. Requisitem-se, se necessário. 3. 

Intime-se o réu no endereço constante na carta precatória de fl. 79, caso 

a intimação anterior seja positiva, bem como por edital. 4. Dou os 

presentes por intimados. 5. Às providências e expedientes necessários, 

observando as formalidades legais”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ederaldo Lemes do 

Prado, digitei.

Lucas do Rio Verde, 22 de janeiro de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150790 Nr: 257-77.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SOARES PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDO SOARES PEREIRA JUNIOR, 

Filiação: Eliane Angela Pessoa e Fernando Soares Pereira, data de 

nascimento: 14/10/1996, brasileiro(a), solteiro(a), desocupado, Telefone 

(65) 9917-7522. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAR O REU: FERNANDO SOARES PEREIRA JUINOR, 

da sentença proferida nos ..

Sentença: ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE a peça inicial acusatória, para 

o fim de CONDENAR o acusado FERNANDO SOARES PEREIRA JUNIOR, 

qualificado nos autos, na prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, 

inciso II, do Código Penal.DA FIXAÇÃO DA PENAA pena prevista para o 

crime de roubo é de quatro (04) a dez (10) anos de reclusão, e multa.Na 

primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as 

circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não 

vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a 

pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa.Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a 

circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), haja vista 

o contido na cópia de guia de execução penal definitiva de fl. 41, por ser 

documento público e conter as informações necessárias à configuração 

de tal instituto (artigo 63 e 64 do Código Penal), e de consequência, 

considerando tratar-se de reincidência específica, agravo a pena em 09 

(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 02 (dois) dias-multa. 

Dessa forma, encontro a pena provisória de 04 (quatro) anos, 09 (nove) 

meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.Na terceira e 

última fase, por força do disposto no artigo 157, § 2º, inciso II do CP, 

majoro a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), vez que, apesar de 

haver concurso de agentes, não vou identificado o número correto, 

encontrando a pena definitiva de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 

(vinte e quatro) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.Fixo o regime 

de pena inicialmente fechado, haja vista a quantidade de pena e a 

reincidência na forma da lei, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do CP (a 

contrario sensu).Fixo o valor do dia-multa na proporção de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, em face da situação 

econômica do acusado. Incabível substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direito (artigo 44, do CP), bem como sursis 

(artigo 77, do CP).DISPOSIÇÕES FINAISCondeno o réu ao pagamento das 

custas e despesas processuais. Suspendo tal cobrança por ser 

beneficiário da assistência judiciária gratuita, vez que assistido pela 

Defensoria Pública, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 
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1060/50.Considerando que o acusado respondeu o processo em 

liberdade, mantenho-o nessa situação no caso de eventual 

recurso.Incabível reparação de dano (art. 387, inciso IV, do CPP), por 

ausência de pedido formal, sob pena de violação a princípios processuais 

comezinhos.P.R.I.Certificado o trânsito em julgado, procedam-se os 

seguintes atos: 1) Anote-se no sistema Apolo; 2) Oficie-se ao Instituto de 

Identificação Nacional e Estadual; 3) Oficie-se ao TRE/MT; 4) Lance o 

nome do réu no rol dos culpados; 5) Expeça-se guia de execução penal 

definitiva do réu, encaminhando-a ao juízo competente; 6) Proceda-se a 

confecção do cálculo da pena de multa e intime-se o acusado para 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Findo o prazo sem pagamento, 

certifique-se e dê-se vista dos autos ao Ministério Público para fins de 

execução, facultando-lhe extração de cópias (ADI nº 3150 do STF); e 7) 

Atenda-se as demais determinações constantes na CNGC/MT.Após, 

arquive-se o presente e o apenso com as cautelas de estilo.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ederaldo Lemes do 

Prado, digitei.

Lucas do Rio Verde, 23 de janeiro de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 80621 Nr: 4700-18.2011.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORIS GOYS SANTOS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SOARES SANTOS - 

OAB:52458, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - OAB:20055/MT, 

LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO - OAB:18267-O/MT

 Vistos etc.,

Analisando detidamente os autos, verifico que o ilustre advogado não 

comprovou: 1. o parentesco com a paciente; 2. a realização de tratamento 

da paciente na época da audiência; 3. a imprescindibilidade de 

acompanhamento da paciente.

O prontuário médico acostado aos autos comprova apenas que a paciente 

Maria Goretti Soares Santos encontra-se acometida de neoplasia maligna 

no pâncreas e recebeu alta no dia 20/11/2019.

Assim sendo, no que pese o arguido pelo ilustre advogado, indefiro o 

pedido de redesignação da audiência para interrogatório do acusado (fls. 

363), por falta de provas suficientes do alegado.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133545 Nr: 7614-79.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN PEREIRA MARCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS MAILHO - 

OAB:3047

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEAN PEREIRA MARCONI, Cpf: 

03028246260, Filiação: Maria Cleide Soares Pereira e Amarildo Assolara 

Marconi, data de nascimento: 06/06/1993, brasileiro(a), estudante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE EM PARTE a Peça Inicial Acusatória, para:1.CONDENAR o 

acusado JEAN PEREIRA MARCONE, qualificado nos autos, no crime 

descrito no artigo 180, “caput”, e no artigo 304, c/c o artigo 297, todos do 

Código Penal; e,2. ABSORVER o crime descrito no artigo 307, “caput”, pelo 

crime descrito no artigo 304, c/c o artigo 297, todos do Código Penal, com 

base no princípio da consunção. DA FIXAÇÃO DA PENA1.Do crime de 

receptação dolosaA pena prevista para o crime de receptação é de um 

(01) a quatro (04) anos de reclusão, e multa.Na primeira fase do 

procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais 

elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de 

maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou 

seja, em 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.Na segunda fase 

da dosimetria da pena, reconheço a circunstancia atenuante da confissão 

espontânea, contudo, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal em 

razão do teor de Súmula nº 231 do C. STJ. Assim, encontro a pena 

provisória de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.Na terceira e 

última fase, inexistem causas de aumento e/ou diminuição de pena, razão 

pela qual torno definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) 

dias-multa. 2. Do crime de uso de documento falsoA pena prevista para o 

crime de uso de documento falso (artigo 304, c/c artigo 297, ambos do 

Código Penal) é de 02 (dois) a 06 (seis) anos de reclusão, e multa. Na 

primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as 

circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não 

vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a 

pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multas.Na segunda fase da fixação da pena, inexistem 

circunstâncias agravantes e/ou atenuantes de pena. Assim, encontro a 

pena provisória de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas.Na 

terceira e última fase, inexistem causas de aumento e/ou diminuição de 

pena a serem levadas em especial consideração, razão pela qual torno 

definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.3. 

Das penas privativas de liberdade fixadasCom fulcro no artigo 69, “caput”, 

do Código Penal, somo as penas privativas de liberdade aplicadas 

compatíveis, encontrando a pena de 03 (três) anos de reclusão. 

PORTANTO, ENCONTRO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE TOTAL DE 03 

(TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO. Fixo o regime de pena inicialmente aberto, 

haja vista a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, 

do CP.4.Das penas de multa fixadasPor força do disposto no artigo 72 do 

Código Penal, somo as penas de multa fixadas, encontrando a quantia total 

de 20 (vinte) dias-multa.Fixo o valor do dia-multa na proporção de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, em face da situação 

econômica do acusado. 5.Da pena alternativa e sursisPreenchidos os 

requisitos do artigo 44 do CP, e entendendo ser a medida socialmente 

adequada, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (DUAS) 

RESTRITIVAS DE DIREITO, a serem especificadas e fiscalizadas pelo Juízo 

da Execução Penal competente.DAS DISPOSIÇÕES FINAISCondeno o réu 

ao pagamento das custas e despesas processuais, contudo suspendo a 

cobrança por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, vez que 

assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com a 

ressalva do artigo 12 da Lei nº 1060/50.Incabível reparação de dano (art. 

387, inciso IV, do CPP), por ausência de pedido formal, sob pena de 

violação a princípios processuais comezinhos.Não persistindo os 

requisitos da prisão preventiva, permito que o acusado aguarde eventual 

recurso em liberdade. P. R. I.Certificado o trânsito em julgado, 

procedam-se os seguintes atos: 1) Anote-se no sistema apolo; 2) 

Oficie-se ao Instituto de Identificação Nacional e Estadual; 3) Oficie-se ao 

TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no rol dos culpados; 5) Expeça-se guia 

de execução penal definitiva, encaminhando-a ao juízo competente; 6) 

Proceda-se a confecção do cálculo da pena de multa e intime-se o 

acusado para pagamento voluntário no prazo de 10 (dez) dias. Não 

havendo pagamento, certifique-se e oficie-se ao Ministério Público para 

fins de execução, anexando os documentos necessários (ADI nº 3150 do 

STF); e 7) Cumpram-se as demais determinações previstas na 

CNGC/MT.Após, arquive-se o presente feito, com as cautelas de 

estilo.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 25 de outubro de 2019

Anderson Rafael Tafernaberri Leite Escrevente Autorizado art. 

1.686/CNGC

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003686-98.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILO FOGLIATO - TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seus advogados e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 13/03/2020, às 16h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006020-08.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA MORATELLI BERTOTTI 02442145146 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA OAB - MT16470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DO 2. OFICIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS INVISTA FORNECEDORES MB (REQUERIDO)

TIPTOE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO SOFISA SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 13/03/2020, às 16h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004994-72.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO ASSONI DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MACEIO (REQUERIDO)

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte reclamada acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 11/02/2020, às 14h05min.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010460-64.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO ALBRECHT 02536271170 (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011583-97.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO ALBRECHT 02536271170 (EXECUTADO)

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011804-80.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIO SETEMBRINO PRATI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIMAR ANTONIO GEHM (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por sua advogada e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003036-56.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ABEGG COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E BORRACHARIA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLECI MACHADO TAVARES DA SILVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 13/03/2020 Hora: 16H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 13/03/20 16:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002653-73.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. W. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE OAB - MT0010295A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. I. E. S. O. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISMAIR JUNIOR COUTO OAB - PR49001 (ADVOGADO(A))

LEONARDO ADOLFO BONATTO CORDOURO OAB - PR55682 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002653-73.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE REQUERIDO: NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS 

ONLINE LTDA. Vistos. Diante do efeito infringente almejado pelos 

Embargos de Declaração, intime-se a parte embargada, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de preclusão. 

Após, renove-se a conclusão (para Embargos de Declaração). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de 

dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-89.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA BORGES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 13/03/2020, às 17h.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002018-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA GONZAGA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006019-23.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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NETANIAS LEMES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 13/03/2020, às 17h15min.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004115-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIANE MATOS QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011641-03.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO NARCISO GUNTZEL JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.A. BORTOLUZZI COMERCIO DE CONFECCOES - EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO PEREIRA OAB - PR15728 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8011641-03.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: SERGIO NARCISO GUNTZEL 

JUNIOR EXECUTADO: M.A. BORTOLUZZI COMERCIO DE CONFECCOES - 

EIRELI Vistos. Considerando que o dinheiro é o primeiro item no rol de 

preferência de penhora (artigo 835, inciso I do CPC), com fulcro nos 

artigos 837 e 854, ambos do CPC, procedo, neste instante, o comando de 

bloqueio do valor da dívida R$ 17.631.72 (dezessete mil seiscentos e trinta 

e um reais e setenta e dois centavos) em conta bancária e aplicações 

financeiras da parte executada M.A. BORTOLUZZI COMÉRCIO DE 

CONFECÇÔES - EIRELI (CNPJ: 17.515.014/0001-40), através do sistema 

BACENJUD. Existindo saldo bancário disponível e transferido para a Conta 

Única do TJMT, proceda-se com providências necessárias para a imediata 

vinculação neste processo dos valores transferidos. Neste caso, 

constituo a resposta do sistema BACENJUD como Termo de Penhora para 

todos os efeitos legais. Sendo negativa ou insuficiente a resposta do 

sistema do BACENJUD, de imediato, proceda-se também busca no sistema 

RENAJUD com o objetivo de encontrar veículos disponíveis para penhora. 

Havendo veículo em nome do devedor e sem restrição, proceda-se 

imediatamente a constrição. Com a resposta dos comandos realizados 

pelos sistemas eletrônicos, estimado em 72 horas, junte-se nos autos. 

Restando frustrada a tentativa de penhora, intime-se a parte devedora 

para que, no prazo 15 dias, indiquem quais são e onde se encontram os 

bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, acompanhado da 

prova de propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. 

Esgotado o prazo concedido ao devedor, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 15 dias, manifeste nos autos e, caso necessário, 

diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em busca de imóveis 

disponíveis para penhora, ou especifique outros bens móveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. Impõe destacar que, caso a parte 

credora prefira realizar novo comando pelos sistemas on line sem 

aproveitar a oportunidade de penhorar outros bens, basta reiterar o 

pedido, todavia, desde já, advirto que, restando novamente frustrado o 

comando, o processo será arquivado, conforme o caso. Se já houve TRÊS 

TENTATIVAS frustradas de penhora on line, renove-se a conclusão (para 

Decisão sobre Arquivamento) Havendo êxito na tentativa de penhora, 

intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto à 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Defiro a expedição de certidões 

para fins de protesto da sentença, devendo a exequente retirá-las em 

cartório para efetuar o protesto, comprovando nos autos a sua 

efetivação, conforme art. 517 § 1° do CPC. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde /MT, 10 de dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010181-20.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOLDORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Nesse passo, 

INTIMO a parte executada, por seu advogado e via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor 

apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o efetue 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 

525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 31 de janeiro de 2020. Fabio Lucio da 

Silva Gestor Judiciário

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102505 Nr: 22753-42.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANKPAR S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEVO ARMELINDO SILVESTRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cite-se o requerido no endereço mais recente obtido através de pesquisa 

ao sistema BACENJUD (extrato em anexo) para, querendo, apresentar 

defesa no prazo legal. Consigne-se que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC).

Sem prejuízo, proceda a Sra. Gestora, busca através do sistema 

INFOSEG.

Sendo encontrado novo endereço, expeça-se o necessário para a citação 

do requerido.

Ciência ao autor das informações obtidas através dos sistemas 

informatizados.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 171127 Nr: 4305-45.2019.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO, 

RICARDO DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATO 

GROSSO-JUCEMAT, CARTÓRIO FELIPETTO MALTA - 2º OFÍCIO, GILSON 

AMARAL MARQUES, EDGAR FREIRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON PEREIRA DOS 
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SANTOS - OAB:10994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS..Em razão disso, com fulcro nos artigos 55, § 1º, § 2º, inciso I, § 

3º, 58 e 59, todos do CPC, DECLINO da competência e, de consequência, 

determino a remessa dos presentes autos ao juízo da Primeira Vara Cível 

desta comarca, para julgamento em conjunto com os processos n.º 

1001750-43.2016.8.11.0045 e 1004093-12.2016.8.11.0045 que lá 

tramitam.Com o trânsito em julgado da decisão, proceda a Secretaria 

Judicial à remessa dos autos, com as baixas e anotações legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 106205 Nr: 1928-43.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA MARIA DALL'ASTRA DE MARCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - OAB:MT 

15.507, Danusa Serena Oneda - OAB:13124-B/MT, MARCELA 

SANTANA MIRANDA - OAB:15861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o INSS não foi intimado do cálculo apresentado pelo 

autor, referente aos honorários de sucumbência (pp. 310/312), assim, 

assino nesta data somente o RPV do valor principal (p. 316), no sistema e, 

de consequência, determino o cancelamento do RPV de p. 315.

Ordeno a intimação do INSS, para que se manifeste sobre os cálculos de 

pp. 310/312, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, sem nada requerer, certifique-se o decurso de 

prazo e expeça-se novo RPV, referente aos Honorários de Sucumbência.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27387 Nr: 1835-65.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renovaveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinhardt Heydrich Jacintho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte executada, no 

sentido de comunicar acerca da necessidade de pagamento dos 

emolumentos junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa/MT 

para efetuar a baixa da penhora na matrícula do imóvel n. 2.437 do CRI 

local, conforme documento a seguir juntado.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 122009 Nr: 3469-18.2017.811.0021

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FMSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRM, WMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DA SILVA MUNIZ - 

OAB:51.220/ GO, Alex da Silva Muniz - OAB:51220/GO, Danielly Selke 

da Luz - OAB:22277/O

 DESPACHO

1 – Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, 

REDESIGNA-SE a audiência anteriormente agendada para o dia 24 de 

março de 2020, às 14h10min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

2 – INTIMEM-SE as partes da nova data, devendo ser observadas as 

advertências da decisão retro.

3 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 30 de janeiro de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-27.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JADER LUIS DE ARAUJO MENDES BAHIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000156-27.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:JADER LUIS DE 

ARAUJO MENDES BAHIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO 

MAYOLINO MONTECCHI POLO PASSIVO: LOJAS RENNER S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/04/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-45.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE ALVES DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000849-45.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): 

SILVESTRE ALVES DA ROSA RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. Passo a análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos 

da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante possui duas linhas 

telefônicas n.º 66-98132-9540 e 66-98116-6216, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 18/04/2019, a rede de 

telefonia da requerida permaneceu inoperante, causando transtornos, 

especialmente pelo fato de ser a única operadora de celular que atende a 

cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua defesa alega que não 

houve a interrupção do fornecimento de serviço e que podem ocorrer 

“sombras” que afetam o fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos 

autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Não restou 

demonstrada a relação de consumo existente entre as parte, pois não 

logrou êxito em comprovar a relação com a reclamante, uma vez que a 

requerente não trouxe aos autos qualquer conta ou outro documento que 

demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica informada, e ainda, 

os números de protocolos juntados não demonstram qualquer relação com 

a linha telefônica requerida ou com a empresa ré, haja vista que 

correspondem aos mesmos protocolos de atendimento informado nas 
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demais demandas ajuizadas pelo mesmo patrono concernente aos 

mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não sendo possível aferir 

qualquer ligação com a linha telefônica do reclamante (id. 19862331, 

19862339 e 19862340) sendo utilizada em reiteradas demandas a respeito 

do mesmo fato. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual 

Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que comprove, por meio dos elementos carreados 

aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. Nesse sentido colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora alega ter 

suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, não 

apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha lhe 

submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

reformada.5. Recurso conhecido e provido. (N.U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por SILVESTRE ALVES DA ROSA em face de TIM 

S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. Água Boa, 30 de janeiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-94.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DAS GRACAS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000891-94.2019.8.11.0021. AUTOR(A): ADRIANA 

DAS GRAÇAS LOPES RÉUS: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos 

verifico que a parte Reclamante requereu a extinção da ação, conforme 

pedido de desistência lançada na certidão da movimentação Id. nº 

25246753. Desnecessária a anuência da parte reclamada – Enunciado 90 

– FONAJE. Desnecessária a intimação das partes, vez que não há 

interesse recursal algum, já que a própria parte autora requereu a 

desistência em questão, e não há a necessidade, como já referido, de a 

parte ré manifestar-se pela concordância. Diante do acima exposto, nos 

termos do artigo 486, VIII do NCPC, c/c Enunciado nº 90 – FONAJE, 

HOMOLOGO a desistência requerida na movimentação Id. nº 6719573, e 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa 

Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão 

proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. JEAN LOUIS MAIS DIAS 

Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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CLEUMAR DIAS RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 
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SENTENÇA Processo: 1000981-05.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): 

CLEUMAR DIAS RIOS RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 
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vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO Alega a reclamada em preliminar a necessidade de 

litisconsórcio passivo necessário com a Agência Nacional de 

Telecomunicações _ ANATEL. Não há litisconsórcio passivo necessário, 

sendo impossível a inclusão no pólo passivo da presente ação de pessoa 

jurídica que não tenha feito parte do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Na presente hipótese, a causa não terá que ser decidida de modo 

uniforme para o réu e para a referida empresa, não incidindo então na 

hipótese do art. 47 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre 

litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – INCOMPETENCIA ABSOLUTA 

PELA NECESSIDADE DE PERICIA A reclamada arguiu em preliminar a 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas constantes 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. PRELIMINAR – 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de Carência da Ação – 

Falta de Interesse Processual da autora, em razão da ausência de 

comprovação de que houvera a tentativa de resolução administrativa da 

demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da Inafastabilidade da 

Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, neste 

sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 8ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos 

termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO INDEFERINDO O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA - 

INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DE ILEGITIMIDADE DA 

INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA - DISPENSA DE 

PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À OPERADORA DE 

TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 

5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO DE ANOTAÇÃO NO 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO PERIGO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 66-98114-4413, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 18/04/2019, a rede de 

telefonia da requerida permaneceu inoperante, causando transtornos, 

especialmente pelo fato de ser a única operadora de celular que atende a 

cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua defesa alega que não 

houve a interrupção do fornecimento de serviço e que podem ocorrer 

“sombras” que afetam o fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos 

autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Não restou 

demonstrada a relação de consumo existente entre as parte, pois não 

logrou êxito em comprovar a relação com a reclamante, uma vez que a 

requerente não trouxe aos autos qualquer conta ou outro documento que 

demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica informada, e ainda, 

os números de protocolos juntados não demonstram qualquer relação com 

a linha telefônica requerida ou com a empresa ré, haja vista que 

correspondem aos mesmos protocolos de atendimento informado nas 

demais demandas ajuizadas pelo mesmo patrono concernente aos 

mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não sendo possível aferir 

qualquer ligação com a linha telefônica do reclamante (id. 20073465, 

20073470 e 20073476) sendo utilizada em reiteradas demandas a respeito 

do mesmo fato. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual 

Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que comprove, por meio dos elementos carreados 

aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. Nesse sentido colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora alega ter 

suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, não 

apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha lhe 

submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 
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reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por CLEUMAR DIAS RIOS em face de TIM S.A., 

ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação
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Parte(s) Polo Passivo:
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SENTENÇA Processo: 1000992-34.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): MILCKA 

ANTONIA RIBEIRO RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência. Desta forma, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE POLO Acolho o 

pedido de retificação do polo passivo suscitado pela requerida para que 

conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., a pessoa jurídica 

TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da incorporação societária e 

da sucessão empresarial/processual, sendo o feito conduzido, desde 

logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 02.421.421/0001-11. 

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de 

Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da autora, em razão da 

ausência de comprovação de que houvera a tentativa de resolução 

administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da 

Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 

8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de agravo de 

instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 66-98136-3167, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 18/04/2019, a rede de 

telefonia da requerida permaneceu inoperante, causando transtornos, 

especialmente pelo fato de ser a única operadora de celular que atende a 

cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua defesa alega que não 

houve a interrupção do fornecimento de serviço e que podem ocorrer 

“sombras” que afetam o fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos 

autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Não restou 

demonstrada a relação de consumo existente entre as parte, pois não 

logrou êxito em comprovar a relação com a reclamante, uma vez que a 

requerente não trouxe aos autos qualquer conta ou outro documento que 

demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica informada, e ainda, 

os números de protocolos juntados não demonstram qualquer relação com 

a linha telefônica requerida ou com a empresa ré, haja vista que 

correspondem aos mesmos protocolos de atendimento informado nas 

demais demandas ajuizadas pelo mesmo patrono concernente aos 

mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não sendo possível aferir 

qualquer ligação com a linha telefônica do reclamante (id. 20078905, 

20078906 e 20078907) sendo utilizada em reiteradas demandas a respeito 

do mesmo fato. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual 

Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que comprove, por meio dos elementos carreados 

aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. Nesse sentido colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora alega ter 

suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, não 

apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha lhe 

submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 378 de 1001



serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por MILCKA ANTONIA RIBEIRO em face de TIM S.A., 

ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-58.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KETTULYN SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000971-58.2019.8.11.0021 AUTOR(A): KETTULYN 

SANTOS DE OLIVEIRA RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – AUSENCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA 

A preliminar de Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da 

autora, em razão da ausência de comprovação de que houvera a tentativa 

de resolução administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do 

Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da 

Constituição Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores 

integrantes da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de 

agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) DA TENTATIVA DE INDUÇÃO DO 

JUÍZO A ERRO Alega a reclamada que a reclamante vem tentando induzir 

este juízo a erro, uma vez que vem utilizando os mesmos números de 

protocolos em diversos processos distintos, tenho se confundir com o 

mérito dos autos, devendo com este ser apreciado. Passo a análise do 

MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a 

Reclamante possui uma linha telefônica n.º 66-98104-6331, junto à 

Reclamada e que período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 

18/04/2019, a rede de telefonia da requerida permaneceu inoperante, 

causando transtornos, especialmente pelo fato de ser a única operadora 

de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua 

defesa alega que não houve a interrupção do fornecimento de serviço e 

que podem ocorrer “sombras” que afetam o fornecimento de sinal de 

telefonia. Da análise dos autos verifico que razão não assiste ao 

Reclamante. Não restou demonstrada a relação de consumo existente 

entre as parte, pois não logrou êxito em comprovar a relação com a 

reclamante, uma vez que a requerente não trouxe aos autos qualquer 

conta ou outro documento que demonstre que de fato é proprietária da 

linha telefônica informada, e ainda, os números de protocolos juntados não 

demonstram qualquer relação com a linha telefônica requerida ou com a 

empresa ré, haja vista que correspondem aos mesmos protocolos de 

atendimento informado nas demais demandas ajuizadas pelo mesmo 

patrono concernente aos mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não 

sendo possível aferir qualquer ligação com a linha telefônica do 

reclamante (id. 20065387, 20065389e 20065642) sendo utilizada em 

reiteradas demandas a respeito do mesmo fato. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. (...) A parte demandante não se desincumbiu de referido 

ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a 

certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que comprove, por 

meio dos elementos carreados aos autos, fazer jus ao direito material 

pleiteado. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora 

alega ter suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada 

comprova, não apresentando nos autos qualquer indício de que a 

reclamada tenha lhe submetido à situação humilhante ou vexatória. Como 

se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 
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comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 

do Código Civil). Em demandas nas quais se busca indenização por danos 

morais em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a 

presunção da efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação 

vexatória que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o 

fato a que se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por KETTULYN SANTOS DE OLIVEIRA em face de 

TIM S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-71.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FERREIRA DE URZEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000996-71.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): 

VANESSA FERREIRA DE URZEDA RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL 

A preliminar de Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da 

autora, em razão da ausência de comprovação de que houvera a tentativa 

de resolução administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do 

Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da 

Constituição Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores 

integrantes da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de 

agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) DA TENTATIVA DE INDUÇÃO DO 

JUÍZO A ERRO Alega a reclamada que a reclamante vem tentando induzir 

este juízo a erro, uma vez que vem utilizando os mesmos números de 

protocolos em diversos processos distintos, tenho se confundir com o 

mérito dos autos, devendo com este ser apreciado. Passo a análise do 

MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a 

Reclamante possui uma linha telefônica n.º 66-98120-6777, junto à 

Reclamada e que período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 

18/04/2019, a rede de telefonia da requerida permaneceu inoperante, 

causando transtornos, especialmente pelo fato de ser a única operadora 

de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua 

defesa alega que não houve a interrupção do fornecimento de serviço e 

que podem ocorrer “sombras” que afetam o fornecimento de sinal de 

telefonia. Da análise dos autos verifico que razão não assiste ao 

Reclamante. Não restou demonstrada a relação de consumo existente 

entre as parte, pois não logrou êxito em comprovar a relação com a 

reclamante, uma vez que a requerente não trouxe aos autos qualquer 

conta ou outro documento que demonstre que de fato é proprietária da 

linha telefônica informada, e ainda, os números de protocolos juntados não 

demonstram qualquer relação com a linha telefônica requerida ou com a 
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empresa ré, haja vista que correspondem aos mesmos protocolos de 

atendimento informado nas demais demandas ajuizadas pelo mesmo 

patrono concernente aos mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não 

sendo possível aferir qualquer ligação com a linha telefônica do 

reclamante (id. 20080220, 20080221 e 20080222) sendo utilizada em 

reiteradas demandas a respeito do mesmo fato. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. (...) A parte demandante não se desincumbiu de referido 

ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a 

certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que comprove, por 

meio dos elementos carreados aos autos, fazer jus ao direito material 

pleiteado. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora 

alega ter suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada 

comprova, não apresentando nos autos qualquer indício de que a 

reclamada tenha lhe submetido à situação humilhante ou vexatória. Como 

se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 

do Código Civil). Em demandas nas quais se busca indenização por danos 

morais em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a 

presunção da efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação 

vexatória que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o 

fato a que se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por VANESSA FERREIRA DE URZEDA em face de 

TIM S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000995-86.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON SARDINHA DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000995-86.2019.8.11.0021 AUTOR(A): WELTON 

SARDINHA DO COUTO RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – AUSENCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA 

A preliminar de Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da 

autora, em razão da ausência de comprovação de que houvera a tentativa 

de resolução administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do 

Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da 

Constituição Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores 

integrantes da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de 

agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 
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PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 66-98131-3169, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 18/04/2019, a rede de 

telefonia da requerida permaneceu inoperante, causando transtornos, 

especialmente pelo fato de ser a única operadora de celular que atende a 

cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua defesa alega que não 

houve a interrupção do fornecimento de serviço e que podem ocorrer 

“sombras” que afetam o fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos 

autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Não restou 

demonstrada a relação de consumo existente entre as parte, pois não 

logrou êxito em comprovar a relação com a reclamante, uma vez que a 

requerente não trouxe aos autos qualquer conta ou outro documento que 

demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica informada, e ainda, 

os números de protocolos juntados não demonstram qualquer relação com 

a linha telefônica requerida ou com a empresa ré, haja vista que 

correspondem aos mesmos protocolos de atendimento informado nas 

demais demandas ajuizadas pelo mesmo patrono concernente aos 

mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não sendo possível aferir 

qualquer ligação com a linha telefônica do reclamante (id. 20079713, 

20079714 e 20079715) sendo utilizada em reiteradas demandas a respeito 

do mesmo fato. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual 

Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que comprove, por meio dos elementos carreados 

aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. Nesse sentido colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora alega ter 

suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, não 

apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha lhe 

submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por WELTON SARDINHA DO COUTO em face de TIM 

S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001069-43.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LEITE DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001069-43.2019.8.11.0021 AUTOR(A): 

SEBASTIÃO LEITE DE MORAIS RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 
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feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – AUSENCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA 

A preliminar de Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da 

autora, em razão da ausência de comprovação de que houvera a tentativa 

de resolução administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do 

Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da 

Constituição Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores 

integrantes da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de 

agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) DA TENTATIVA DE INDUÇÃO DO 

JUÍZO A ERRO Alega a reclamada que a reclamante vem tentando induzir 

este juízo a erro, uma vez que vem utilizando os mesmos números de 

protocolos em diversos processos distintos, tenho se confundir com o 

mérito dos autos, devendo com este ser apreciado. Passo a análise do 

MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a 

Reclamante possui uma linha telefônica n.º 66-98145-3542, junto à 

Reclamada e que período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 

18/04/2019, a rede de telefonia da requerida permaneceu inoperante, 

causando transtornos, especialmente pelo fato de ser a única operadora 

de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua 

defesa alega que não houve a interrupção do fornecimento de serviço e 

que podem ocorrer “sombras” que afetam o fornecimento de sinal de 

telefonia. Da análise dos autos verifico que razão não assiste ao 

Reclamante. Não restou demonstrada a relação de consumo existente 

entre as parte, pois não logrou êxito em comprovar a relação com a 

reclamante, uma vez que a requerente não trouxe aos autos qualquer 

conta ou outro documento que demonstre que de fato é proprietária da 

linha telefônica informada, e ainda, os números de protocolos juntados não 

demonstram qualquer relação com a linha telefônica requerida ou com a 

empresa ré, haja vista que correspondem aos mesmos protocolos de 

atendimento informado nas demais demandas ajuizadas pelo mesmo 

patrono concernente aos mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não 

sendo possível aferir qualquer ligação com a linha telefônica do 

reclamante (id. 20155871, 20155874 e 20155876) sendo utilizada em 

reiteradas demandas a respeito do mesmo fato. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. (...) A parte demandante não se desincumbiu de referido 

ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a 

certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que comprove, por 

meio dos elementos carreados aos autos, fazer jus ao direito material 

pleiteado. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora 

alega ter suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada 

comprova, não apresentando nos autos qualquer indício de que a 

reclamada tenha lhe submetido à situação humilhante ou vexatória. Como 

se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 

do Código Civil). Em demandas nas quais se busca indenização por danos 

morais em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a 

presunção da efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação 

vexatória que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o 

fato a que se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por SEBASTIÃO LEITE DE MORAIS em face de TIM 

S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 
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Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-83.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RITANGELA RAMILHA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001034-83.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): 

RITANGELA RAMILHA MENDES RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO Alega a reclamada em preliminar a necessidade de 

litisconsórcio passivo necessário com a Agência Nacional de 

Telecomunicações _ ANATEL. Não há litisconsórcio passivo necessário, 

sendo impossível a inclusão no pólo passivo da presente ação de pessoa 

jurídica que não tenha feito parte do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Na presente hipótese, a causa não terá que ser decidida de modo 

uniforme para o réu e para a referida empresa, não incidindo então na 

hipótese do art. 47 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre 

litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – INCOMPETENCIA ABSOLUTA 

PELA NECESSIDADE DE PERICIA A reclamada arguiu em preliminar a 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas constantes 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. PRELIMINAR – 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de Carência da Ação – 

Falta de Interesse Processual da autora, em razão da ausência de 

comprovação de que houvera a tentativa de resolução administrativa da 

demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da Inafastabilidade da 

Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, neste 

sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 8ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos 

termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO INDEFERINDO O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA - 

INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DE ILEGITIMIDADE DA 

INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA - DISPENSA DE 

PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À OPERADORA DE 

TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 

5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO DE ANOTAÇÃO NO 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO PERIGO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 66-98134-3308, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 18/04/2019, a rede de 

telefonia da requerida permaneceu inoperante, causando transtornos, 

especialmente pelo fato de ser a única operadora de celular que atende a 

cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua defesa alega que não 

houve a interrupção do fornecimento de serviço e que podem ocorrer 

“sombras” que afetam o fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos 

autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Não restou 

demonstrada a relação de consumo existente entre as parte, pois não 

logrou êxito em comprovar a relação com a reclamante, uma vez que a 

requerente não trouxe aos autos qualquer conta ou outro documento que 

demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica informada, e ainda, 

os números de protocolos juntados não demonstram qualquer relação com 

a linha telefônica requerida ou com a empresa ré, haja vista que 

correspondem aos mesmos protocolos de atendimento informado nas 

demais demandas ajuizadas pelo mesmo patrono concernente aos 

mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não sendo possível aferir 

qualquer ligação com a linha telefônica do reclamante (id. 20120616, 

20120619 e 20120622) sendo utilizada em reiteradas demandas a respeito 

do mesmo fato. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual 

Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que comprove, por meio dos elementos carreados 

aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. Nesse sentido colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora alega ter 

suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, não 

apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha lhe 

submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 384 de 1001



1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por RITANGELA RAMILHA MENDES em face de TIM 

S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-81.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZETE RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000866-81.2019.8.11.0021 AUTOR(A): LUIZETE 

RIBEIRO DE SOUZA RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência. Desta forma, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE POLO Acolho o 

pedido de retificação do polo passivo suscitado pela requerida para que 

conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., a pessoa jurídica 

TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da incorporação societária e 

da sucessão empresarial/processual, sendo o feito conduzido, desde 

logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 02.421.421/0001-11. 

PRELIMINAR – AUSENCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA A preliminar de 

Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da autora, em razão da 

ausência de comprovação de que houvera a tentativa de resolução 

administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da 

Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 

8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de agravo de 

instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) DA TENTATIVA DE INDUÇÃO DO 

JUÍZO A ERRO Alega a reclamada que a reclamante vem tentando induzir 

este juízo a erro, uma vez que vem utilizando os mesmos números de 

protocolos em diversos processos distintos, tenho se confundir com o 

mérito dos autos, devendo com este ser apreciado. Passo a análise do 

MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a 

Reclamante possui uma linha telefônica n.º 66-98116-3033, junto à 

Reclamada e que período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 

18/04/2019, a rede de telefonia da requerida permaneceu inoperante, 

causando transtornos, especialmente pelo fato de ser a única operadora 

de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua 

defesa alega que não houve a interrupção do fornecimento de serviço e 

que podem ocorrer “sombras” que afetam o fornecimento de sinal de 

telefonia. Da análise dos autos verifico que razão não assiste ao 

Reclamante. Não restou demonstrada a relação de consumo existente 

entre as parte, pois não logrou êxito em comprovar a relação com a 

reclamante, uma vez que a requerente não trouxe aos autos qualquer 

conta ou outro documento que demonstre que de fato é proprietária da 

linha telefônica informada, e ainda, os números de protocolos juntados não 

demonstram qualquer relação com a linha telefônica requerida ou com a 

empresa ré, haja vista que correspondem aos mesmos protocolos de 

atendimento informado nas demais demandas ajuizadas pelo mesmo 

patrono concernente aos mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não 

sendo possível aferir qualquer ligação com a linha telefônica do 

reclamante (id. 19871138, 19871442 e 19871444) sendo utilizada em 

reiteradas demandas a respeito do mesmo fato. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. (...) A parte demandante não se desincumbiu de referido 

ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a 

certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que comprove, por 

meio dos elementos carreados aos autos, fazer jus ao direito material 

pleiteado. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora 

alega ter suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada 

comprova, não apresentando nos autos qualquer indício de que a 

reclamada tenha lhe submetido à situação humilhante ou vexatória. Como 

se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 
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desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 

do Código Civil). Em demandas nas quais se busca indenização por danos 

morais em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a 

presunção da efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação 

vexatória que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o 

fato a que se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por LUIZETE RIBEIRO DE SOUZA em face de TIM 

S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000898-86.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000898-86.2019.8.11.0021. AUTOR(A): JULIANA 

FERREIRA DOS SANTOS RÉUS: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos 

verifico que o Reclamante, não compareceu à audiência de conciliação (ID: 

25995243), mesmo tendo sido devidamente intimada na pessoa de seu 

advogado. Anoto que a presença da parte na audiência é obrigatória, 

devendo esta apresentar sua justificativa até a abertura da sessão, em 

caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do 

FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Assim, não 

comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do processo 

é medida que se impõe. Corroborando: “QUESTÃO PROCESSUAL - 

AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - 

DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva Rodrigues 

deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme termos de 

audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em suposta 

ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito com 

relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do artigo 

19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Posto isso, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução 

de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência de 

conciliação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a 

decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000912-70.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO SOARES FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000912-70.2019.8.11.0021 AUTOR(A): ALDO 

SOARES FERREIRA JUNIOR RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 
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forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – AUSENCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA 

A preliminar de Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da 

autora, em razão da ausência de comprovação de que houvera a tentativa 

de resolução administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do 

Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da 

Constituição Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores 

integrantes da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de 

agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) DA TENTATIVA DE INDUÇÃO DO 

JUÍZO A ERRO Alega a reclamada que a reclamante vem tentando induzir 

este juízo a erro, uma vez que vem utilizando os mesmos números de 

protocolos em diversos processos distintos, tenho se confundir com o 

mérito dos autos, devendo com este ser apreciado. Passo a análise do 

MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a 

Reclamante possui uma linha telefônica n.º 66-98103-6951, junto à 

Reclamada e que período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 

18/04/2019, a rede de telefonia da requerida permaneceu inoperante, 

causando transtornos, especialmente pelo fato de ser a única operadora 

de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua 

defesa alega que não houve a interrupção do fornecimento de serviço e 

que podem ocorrer “sombras” que afetam o fornecimento de sinal de 

telefonia. Da análise dos autos verifico que razão não assiste ao 

Reclamante. Não restou demonstrada a relação de consumo existente 

entre as parte, pois não logrou êxito em comprovar a relação com a 

reclamante, uma vez que a requerente não trouxe aos autos qualquer 

conta ou outro documento que demonstre que de fato é proprietária da 

linha telefônica informada, e ainda, os números de protocolos juntados não 

demonstram qualquer relação com a linha telefônica requerida ou com a 

empresa ré, haja vista que correspondem aos mesmos protocolos de 

atendimento informado nas demais demandas ajuizadas pelo mesmo 

patrono concernente aos mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não 

sendo possível aferir qualquer ligação com a linha telefônica do 

reclamante (id. 19951821, 19951826 e 19951831) sendo utilizada em 

reiteradas demandas a respeito do mesmo fato. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. (...) A parte demandante não se desincumbiu de referido 

ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a 

certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que comprove, por 

meio dos elementos carreados aos autos, fazer jus ao direito material 

pleiteado. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora 

alega ter suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada 

comprova, não apresentando nos autos qualquer indício de que a 

reclamada tenha lhe submetido à situação humilhante ou vexatória. Como 

se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 

do Código Civil). Em demandas nas quais se busca indenização por danos 

morais em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a 

presunção da efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação 

vexatória que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o 

fato a que se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 
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do pedido inicial feito por ALDO SOARES FERREIRA JUNIOR em face de 

TIM S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-83.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE SOUZA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000840-83.2019.8.11.0021 AUTOR(A): ARNALDO 

DE SOUZA CARDOSO RÉU: TIM S.A. . Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – AUSENCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA 

A preliminar de Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da 

autora, em razão da ausência de comprovação de que houvera a tentativa 

de resolução administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do 

Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da 

Constituição Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores 

integrantes da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de 

agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) DA TENTATIVA DE INDUÇÃO DO 

JUÍZO A ERRO Alega a reclamada que a reclamante vem tentando induzir 

este juízo a erro, uma vez que vem utilizando os mesmos números de 

protocolos em diversos processos distintos, tenho se confundir com o 

mérito dos autos, devendo com este ser apreciado. Passo a análise do 

MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a 

Reclamante possui uma linha telefônica n.º 66-98121-0681, junto à 

Reclamada e que período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 

18/04/2019, a rede de telefonia da requerida permaneceu inoperante, 

causando transtornos, especialmente pelo fato de ser a única operadora 

de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua 

defesa alega que não houve a interrupção do fornecimento de serviço e 

que podem ocorrer “sombras” que afetam o fornecimento de sinal de 

telefonia. Da análise dos autos verifico que razão não assiste ao 

Reclamante. Não restou demonstrada a relação de consumo existente 

entre as parte, pois não logrou êxito em comprovar a relação com a 

reclamante, uma vez que a requerente não trouxe aos autos qualquer 

conta ou outro documento que demonstre que de fato é proprietária da 

linha telefônica informada, e ainda, os números de protocolos juntados não 

demonstram qualquer relação com a linha telefônica requerida ou com a 

empresa ré, haja vista que correspondem aos mesmos protocolos de 

atendimento informado nas demais demandas ajuizadas pelo mesmo 

patrono concernente aos mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não 

sendo possível aferir qualquer ligação com a linha telefônica do 

reclamante (id. 19857991, 19857992 e 19857993) sendo utilizada em 

reiteradas demandas a respeito do mesmo fato. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. (...) A parte demandante não se desincumbiu de referido 

ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a 

certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que comprove, por 

meio dos elementos carreados aos autos, fazer jus ao direito material 

pleiteado. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora 

alega ter suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada 

comprova, não apresentando nos autos qualquer indício de que a 

reclamada tenha lhe submetido à situação humilhante ou vexatória. Como 

se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 

do Código Civil). Em demandas nas quais se busca indenização por danos 

morais em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a 

presunção da efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação 

vexatória que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o 

fato a que se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 
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DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por ARNALDO DE SOUZA CARDOSO em face de TIM 

S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001058-14.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELYNE AGUIAR GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001058-14.2019.8.11.0021 AUTOR(A): 

JACKELYNE AGUIAR GONÇALVES RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – AUSENCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA 

A preliminar de Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da 

autora, em razão da ausência de comprovação de que houvera a tentativa 

de resolução administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do 

Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da 

Constituição Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores 

integrantes da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de 

agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) DA TENTATIVA DE INDUÇÃO DO 

JUÍZO A ERRO Alega a reclamada que a reclamante vem tentando induzir 

este juízo a erro, uma vez que vem utilizando os mesmos números de 

protocolos em diversos processos distintos, tenho se confundir com o 

mérito dos autos, devendo com este ser apreciado. Passo a análise do 

MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a 

Reclamante possui uma linha telefônica n.º 66-98135-5381, junto à 

Reclamada e que período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 

18/04/2019, a rede de telefonia da requerida permaneceu inoperante, 

causando transtornos, especialmente pelo fato de ser a única operadora 

de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua 

defesa alega que não houve a interrupção do fornecimento de serviço e 

que podem ocorrer “sombras” que afetam o fornecimento de sinal de 

telefonia. Da análise dos autos verifico que razão não assiste ao 

Reclamante. Não restou demonstrada a relação de consumo existente 

entre as parte, pois não logrou êxito em comprovar a relação com a 

reclamante, uma vez que a requerente não trouxe aos autos qualquer 

conta ou outro documento que demonstre que de fato é proprietária da 

linha telefônica informada, e ainda, os números de protocolos juntados não 

demonstram qualquer relação com a linha telefônica requerida ou com a 

empresa ré, haja vista que correspondem aos mesmos protocolos de 

atendimento informado nas demais demandas ajuizadas pelo mesmo 

patrono concernente aos mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não 

sendo possível aferir qualquer ligação com a linha telefônica do 

reclamante (id. 20137007, 20137008 e 20137010) sendo utilizada em 

reiteradas demandas a respeito do mesmo fato. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. (...) A parte demandante não se desincumbiu de referido 

ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a 

certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que comprove, por 

meio dos elementos carreados aos autos, fazer jus ao direito material 

pleiteado. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora 

alega ter suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada 

comprova, não apresentando nos autos qualquer indício de que a 

reclamada tenha lhe submetido à situação humilhante ou vexatória. Como 

se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 

do Código Civil). Em demandas nas quais se busca indenização por danos 

morais em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a 

presunção da efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 
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demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação 

vexatória que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o 

fato a que se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por JACKELYNE AGUIAR GONÇALVES em face de 

TIM S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-41.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTH FERREIRA FREIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000998-41.2019.8.11.0021 AUTOR(A): ROBERTH 

FERREIRA FREIRES RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência. Desta forma, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE POLO Acolho o 

pedido de retificação do polo passivo suscitado pela requerida para que 

conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., a pessoa jurídica 

TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da incorporação societária e 

da sucessão empresarial/processual, sendo o feito conduzido, desde 

logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 02.421.421/0001-11. 

PRELIMINAR – AUSENCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA A preliminar de 

Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da autora, em razão da 

ausência de comprovação de que houvera a tentativa de resolução 

administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da 

Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 

8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de agravo de 

instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) DA TENTATIVA DE INDUÇÃO DO 

JUÍZO A ERRO Alega a reclamada que a reclamante vem tentando induzir 

este juízo a erro, uma vez que vem utilizando os mesmos números de 

protocolos em diversos processos distintos, tenho se confundir com o 

mérito dos autos, devendo com este ser apreciado. Passo a análise do 

MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a 

Reclamante possui uma linha telefônica n.º 66-98106-4579, junto à 

Reclamada e que período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 

18/04/2019, a rede de telefonia da requerida permaneceu inoperante, 

causando transtornos, especialmente pelo fato de ser a única operadora 

de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua 

defesa alega que não houve a interrupção do fornecimento de serviço e 

que podem ocorrer “sombras” que afetam o fornecimento de sinal de 

telefonia. Da análise dos autos verifico que razão não assiste ao 

Reclamante. Não restou demonstrada a relação de consumo existente 

entre as parte, pois não logrou êxito em comprovar a relação com a 

reclamante, uma vez que a requerente não trouxe aos autos qualquer 

conta ou outro documento que demonstre que de fato é proprietária da 

linha telefônica informada, e ainda, os números de protocolos juntados não 

demonstram qualquer relação com a linha telefônica requerida ou com a 

empresa ré, haja vista que correspondem aos mesmos protocolos de 

atendimento informado nas demais demandas ajuizadas pelo mesmo 

patrono concernente aos mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não 

sendo possível aferir qualquer ligação com a linha telefônica do 

reclamante (id. 20080811, 20080812 e 20080813) sendo utilizada em 

reiteradas demandas a respeito do mesmo fato. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 
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da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. (...) A parte demandante não se desincumbiu de referido 

ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a 

certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que comprove, por 

meio dos elementos carreados aos autos, fazer jus ao direito material 

pleiteado. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora 

alega ter suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada 

comprova, não apresentando nos autos qualquer indício de que a 

reclamada tenha lhe submetido à situação humilhante ou vexatória. Como 

se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 

do Código Civil). Em demandas nas quais se busca indenização por danos 

morais em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a 

presunção da efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação 

vexatória que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o 

fato a que se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por ROBERTH FERREIRA FREIRES em face de TIM 

S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001056-44.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ISELY SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001056-44.2019.8.11.0021 AUTOR(A): ISELY 

SOARES DA SILVA RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência. Desta forma, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE POLO Acolho o 

pedido de retificação do polo passivo suscitado pela requerida para que 

conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., a pessoa jurídica 

TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da incorporação societária e 

da sucessão empresarial/processual, sendo o feito conduzido, desde 

logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 02.421.421/0001-11. 

PRELIMINAR – AUSENCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA A preliminar de 

Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da autora, em razão da 

ausência de comprovação de que houvera a tentativa de resolução 

administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da 

Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 

8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de agravo de 

instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 
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Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) DA TENTATIVA DE INDUÇÃO DO 

JUÍZO A ERRO Alega a reclamada que a reclamante vem tentando induzir 

este juízo a erro, uma vez que vem utilizando os mesmos números de 

protocolos em diversos processos distintos, tenho se confundir com o 

mérito dos autos, devendo com este ser apreciado. Passo a análise do 

MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a 

Reclamante possui uma linha telefônica n.º 66-98110-4424, junto à 

Reclamada e que período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 

18/04/2019, a rede de telefonia da requerida permaneceu inoperante, 

causando transtornos, especialmente pelo fato de ser a única operadora 

de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua 

defesa alega que não houve a interrupção do fornecimento de serviço e 

que podem ocorrer “sombras” que afetam o fornecimento de sinal de 

telefonia. Da análise dos autos verifico que razão não assiste ao 

Reclamante. Não restou demonstrada a relação de consumo existente 

entre as parte, pois não logrou êxito em comprovar a relação com a 

reclamante, uma vez que a requerente não trouxe aos autos qualquer 

conta ou outro documento que demonstre que de fato é proprietária da 

linha telefônica informada, e ainda, os números de protocolos juntados não 

demonstram qualquer relação com a linha telefônica requerida ou com a 

empresa ré, haja vista que correspondem aos mesmos protocolos de 

atendimento informado nas demais demandas ajuizadas pelo mesmo 

patrono concernente aos mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não 

sendo possível aferir qualquer ligação com a linha telefônica do 

reclamante (id. 20135729, 20135731 e 20135732) sendo utilizada em 

reiteradas demandas a respeito do mesmo fato. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. (...) A parte demandante não se desincumbiu de referido 

ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a 

certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que comprove, por 

meio dos elementos carreados aos autos, fazer jus ao direito material 

pleiteado. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora 

alega ter suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada 

comprova, não apresentando nos autos qualquer indício de que a 

reclamada tenha lhe submetido à situação humilhante ou vexatória. Como 

se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 

do Código Civil). Em demandas nas quais se busca indenização por danos 

morais em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a 

presunção da efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação 

vexatória que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o 

fato a que se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por ISELY SOARES DA SILVA em face de TIM S.A., 

ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação
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SENTENÇA Processo: 1000842-53.2019.8.11.0021 AUTOR(A): JOSE 

MAURO PEREIRA MENDES RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – AUSENCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA 

A preliminar de Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da 
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autora, em razão da ausência de comprovação de que houvera a tentativa 

de resolução administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do 

Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da 

Constituição Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores 

integrantes da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de 

agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) DA TENTATIVA DE INDUÇÃO DO 

JUÍZO A ERRO Alega a reclamada que a reclamante vem tentando induzir 

este juízo a erro, uma vez que vem utilizando os mesmos números de 

protocolos em diversos processos distintos, tenho se confundir com o 

mérito dos autos, devendo com este ser apreciado. Passo a análise do 

MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a 

Reclamante possui uma linha telefônica n.º 66-98119-4638, junto à 

Reclamada e que período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 

18/04/2019, a rede de telefonia da requerida permaneceu inoperante, 

causando transtornos, especialmente pelo fato de ser a única operadora 

de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua 

defesa alega que não houve a interrupção do fornecimento de serviço e 

que podem ocorrer “sombras” que afetam o fornecimento de sinal de 

telefonia. Da análise dos autos verifico que razão não assiste ao 

Reclamante. Não restou demonstrada a relação de consumo existente 

entre as parte, pois não logrou êxito em comprovar a relação com a 

reclamante, uma vez que a requerente não trouxe aos autos qualquer 

conta ou outro documento que demonstre que de fato é proprietária da 

linha telefônica informada, e ainda, os números de protocolos juntados não 

demonstram qualquer relação com a linha telefônica requerida ou com a 

empresa ré, haja vista que correspondem aos mesmos protocolos de 

atendimento informado nas demais demandas ajuizadas pelo mesmo 

patrono concernente aos mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não 

sendo possível aferir qualquer ligação com a linha telefônica do 

reclamante (id. 19858010, 19858011 e 19858012) sendo utilizada em 

reiteradas demandas a respeito do mesmo fato. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. (...) A parte demandante não se desincumbiu de referido 

ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a 

certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que comprove, por 

meio dos elementos carreados aos autos, fazer jus ao direito material 

pleiteado. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora 

alega ter suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada 

comprova, não apresentando nos autos qualquer indício de que a 

reclamada tenha lhe submetido à situação humilhante ou vexatória. Como 

se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 

do Código Civil). Em demandas nas quais se busca indenização por danos 

morais em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a 

presunção da efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação 

vexatória que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o 

fato a que se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por JOSE MAURO PEREIRA MENDES em face de TIM 

S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 
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Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-58.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000874-58.2019.8.11.0021 AUTOR(A): ADEMIR 

JOSE DA CONCEIÇÃO RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – AUSENCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA 

A preliminar de Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da 

autora, em razão da ausência de comprovação de que houvera a tentativa 

de resolução administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do 

Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da 

Constituição Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores 

integrantes da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de 

agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) DA TENTATIVA DE INDUÇÃO DO 

JUÍZO A ERRO Alega a reclamada que a reclamante vem tentando induzir 

este juízo a erro, uma vez que vem utilizando os mesmos números de 

protocolos em diversos processos distintos, tenho se confundir com o 

mérito dos autos, devendo com este ser apreciado. Passo a análise do 

MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a 

Reclamante possui uma linha telefônica n.º 66-98131-8288, junto à 

Reclamada e que período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 

18/04/2019, a rede de telefonia da requerida permaneceu inoperante, 

causando transtornos, especialmente pelo fato de ser a única operadora 

de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua 

defesa alega que não houve a interrupção do fornecimento de serviço e 

que podem ocorrer “sombras” que afetam o fornecimento de sinal de 

telefonia. Da análise dos autos verifico que razão não assiste ao 

Reclamante. Não restou demonstrada a relação de consumo existente 

entre as parte, pois não logrou êxito em comprovar a relação com a 

reclamante, uma vez que a requerente não trouxe aos autos qualquer 

conta ou outro documento que demonstre que de fato é proprietária da 

linha telefônica informada, e ainda, os números de protocolos juntados não 

demonstram qualquer relação com a linha telefônica requerida ou com a 

empresa ré, haja vista que correspondem aos mesmos protocolos de 

atendimento informado nas demais demandas ajuizadas pelo mesmo 

patrono concernente aos mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não 

sendo possível aferir qualquer ligação com a linha telefônica do 

reclamante (id. 19880503, 19880509 e 19880512) sendo utilizada em 

reiteradas demandas a respeito do mesmo fato. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. (...) A parte demandante não se desincumbiu de referido 

ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a 

certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que comprove, por 

meio dos elementos carreados aos autos, fazer jus ao direito material 

pleiteado. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora 

alega ter suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada 

comprova, não apresentando nos autos qualquer indício de que a 

reclamada tenha lhe submetido à situação humilhante ou vexatória. Como 

se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 

do Código Civil). Em demandas nas quais se busca indenização por danos 

morais em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a 

presunção da efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação 

vexatória que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o 

fato a que se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 
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desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por ADEMIR JOSE DA CONCEIÇÃO em face de TIM 

S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-98.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO CARNEIRO AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000839-98.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): AMERICO 

CARNEIRO AGUIAR RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência. Desta forma, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE POLO Acolho o 

pedido de retificação do polo passivo suscitado pela requerida para que 

conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., a pessoa jurídica 

TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da incorporação societária e 

da sucessão empresarial/processual, sendo o feito conduzido, desde 

logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 02.421.421/0001-11. 

PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO Alega a 

reclamada em preliminar a necessidade de litisconsórcio passivo 

necessário com a Agência Nacional de Telecomunicações _ ANATEL. Não 

há litisconsórcio passivo necessário, sendo impossível a inclusão no pólo 

passivo da presente ação de pessoa jurídica que não tenha feito parte do 

negócio jurídico entabulado entre as partes. Na presente hipótese, a 

causa não terá que ser decidida de modo uniforme para o réu e para a 

referida empresa, não incidindo então na hipótese do art. 47 do Código de 

Processo Civil, que dispõe sobre litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – 

INCOMPETENCIA ABSOLUTA PELA NECESSIDADE DE PERICIA A 

reclamada arguiu em preliminar a Incompetência deste Juízo ante a 

necessidade de produção de prova técnica, entendo que resta afastada, 

haja vista que as provas constantes nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL A preliminar de Carência da Ação – Falta de Interesse 

Processual da autora, em razão da ausência de comprovação de que 

houvera a tentativa de resolução administrativa da demanda, deve ser 

rejeitada em razão do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição insculpido 

no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, neste sentido: DECISÃO: 

ACORDAM os Julgadores integrantes da 8ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar 

provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do 

Relator. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA 

RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE 

INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO 

REALIZADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA - DISPENSA DE PRÉVIA 

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À OPERADORA DE TELEFONIA - 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO PERIGO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui duas linhas telefônicas n.º 66-98133-3916 e 66-98120-7530, junto 

à Reclamada e que período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 

18/04/2019, a rede de telefonia da requerida permaneceu inoperante, 

causando transtornos, especialmente pelo fato de ser a única operadora 

de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua 

defesa alega que não houve a interrupção do fornecimento de serviço e 

que podem ocorrer “sombras” que afetam o fornecimento de sinal de 

telefonia. Da análise dos autos verifico que razão não assiste ao 

Reclamante. Não restou demonstrada a relação de consumo existente 

entre as parte, pois não logrou êxito em comprovar a relação com a 

reclamante, uma vez que a requerente não trouxe aos autos qualquer 

conta ou outro documento que demonstre que de fato é proprietária da 

linha telefônica informada, e ainda, os números de protocolos juntados não 

demonstram qualquer relação com a linha telefônica requerida ou com a 

empresa ré, haja vista que correspondem aos mesmos protocolos de 

atendimento informado nas demais demandas ajuizadas pelo mesmo 

patrono concernente aos mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não 

sendo possível aferir qualquer ligação com a linha telefônica do 

reclamante (id. 19857879, 19857882 e 19857883) sendo utilizada em 

reiteradas demandas a respeito do mesmo fato. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. (...) A parte demandante não se desincumbiu de referido 

ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a 

certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que comprove, por 

meio dos elementos carreados aos autos, fazer jus ao direito material 

pleiteado. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora 

alega ter suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada 

comprova, não apresentando nos autos qualquer indício de que a 

reclamada tenha lhe submetido à situação humilhante ou vexatória. Como 

se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 

do Código Civil). Em demandas nas quais se busca indenização por danos 

morais em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a 
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presunção da efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação 

vexatória que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o 

fato a que se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por AMERICO CARNEIRO AGUIAR em face de TIM 

S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001057-29.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MENEZES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001057-29.2019.8.11.0021 AUTOR(A): ELIZABETH 

MENEZES DA SILVA RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – AUSENCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA 

A preliminar de Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da 

autora, em razão da ausência de comprovação de que houvera a tentativa 

de resolução administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do 

Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da 

Constituição Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores 

integrantes da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de 

agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) DA TENTATIVA DE INDUÇÃO DO 

JUÍZO A ERRO Alega a reclamada que a reclamante vem tentando induzir 

este juízo a erro, uma vez que vem utilizando os mesmos números de 

protocolos em diversos processos distintos, tenho se confundir com o 

mérito dos autos, devendo com este ser apreciado. Passo a análise do 

MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a 

Reclamante possui uma linha telefônica n.º 66-98144-8121, junto à 

Reclamada e que período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 

18/04/2019, a rede de telefonia da requerida permaneceu inoperante, 

causando transtornos, especialmente pelo fato de ser a única operadora 

de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua 

defesa alega que não houve a interrupção do fornecimento de serviço e 

que podem ocorrer “sombras” que afetam o fornecimento de sinal de 

telefonia. Da análise dos autos verifico que razão não assiste ao 

Reclamante. Não restou demonstrada a relação de consumo existente 

entre as parte, pois não logrou êxito em comprovar a relação com a 

reclamante, uma vez que a requerente não trouxe aos autos qualquer 

conta ou outro documento que demonstre que de fato é proprietária da 

linha telefônica informada, e ainda, os números de protocolos juntados não 

demonstram qualquer relação com a linha telefônica requerida ou com a 

empresa ré, haja vista que correspondem aos mesmos protocolos de 

atendimento informado nas demais demandas ajuizadas pelo mesmo 

patrono concernente aos mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não 

sendo possível aferir qualquer ligação com a linha telefônica do 

reclamante (id. 20136368, 20136369 e 20136370) sendo utilizada em 
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reiteradas demandas a respeito do mesmo fato. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. (...) A parte demandante não se desincumbiu de referido 

ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a 

certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que comprove, por 

meio dos elementos carreados aos autos, fazer jus ao direito material 

pleiteado. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora 

alega ter suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada 

comprova, não apresentando nos autos qualquer indício de que a 

reclamada tenha lhe submetido à situação humilhante ou vexatória. Como 

se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 

do Código Civil). Em demandas nas quais se busca indenização por danos 

morais em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a 

presunção da efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação 

vexatória que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o 

fato a que se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por ELIZABETH MENEZES DA SILVA em face de TIM 

S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001037-38.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MYKAELLE JORDANNE SOUSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001037-38.2019.8.11.0021 AUTOR(A): MYKAELLE 

JORDANNE SOUSA GOMES RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – AUSENCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA 

A preliminar de Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da 

autora, em razão da ausência de comprovação de que houvera a tentativa 

de resolução administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do 

Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da 

Constituição Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores 

integrantes da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de 

agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 
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PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) DA TENTATIVA DE INDUÇÃO DO 

JUÍZO A ERRO Alega a reclamada que a reclamante vem tentando induzir 

este juízo a erro, uma vez que vem utilizando os mesmos números de 

protocolos em diversos processos distintos, tenho se confundir com o 

mérito dos autos, devendo com este ser apreciado. Passo a análise do 

MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a 

Reclamante possui uma linha telefônica n.º 66-98131-5719, junto à 

Reclamada e que período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 

18/04/2019, a rede de telefonia da requerida permaneceu inoperante, 

causando transtornos, especialmente pelo fato de ser a única operadora 

de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua 

defesa alega que não houve a interrupção do fornecimento de serviço e 

que podem ocorrer “sombras” que afetam o fornecimento de sinal de 

telefonia. Da análise dos autos verifico que razão não assiste ao 

Reclamante. Não restou demonstrada a relação de consumo existente 

entre as parte, pois não logrou êxito em comprovar a relação com a 

reclamante, uma vez que a requerente não trouxe aos autos qualquer 

conta ou outro documento que demonstre que de fato é proprietária da 

linha telefônica informada, e ainda, os números de protocolos juntados não 

demonstram qualquer relação com a linha telefônica requerida ou com a 

empresa ré, haja vista que correspondem aos mesmos protocolos de 

atendimento informado nas demais demandas ajuizadas pelo mesmo 

patrono concernente aos mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não 

sendo possível aferir qualquer ligação com a linha telefônica do 

reclamante (id. 20122932, 20122934 e 20122936) sendo utilizada em 

reiteradas demandas a respeito do mesmo fato. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. (...) A parte demandante não se desincumbiu de referido 

ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a 

certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que comprove, por 

meio dos elementos carreados aos autos, fazer jus ao direito material 

pleiteado. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora 

alega ter suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada 

comprova, não apresentando nos autos qualquer indício de que a 

reclamada tenha lhe submetido à situação humilhante ou vexatória. Como 

se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 

do Código Civil). Em demandas nas quais se busca indenização por danos 

morais em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a 

presunção da efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação 

vexatória que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o 

fato a que se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por MYKAELLE JORDANNE SOUSA GOMES em face 

de TIM S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-37.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000856-37.2019.8.11.0021. AUTOR(A): DIVINO 

FRANCISCO DOS SANTOS RÉUS: TIM CELULAR S.A. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos verifico que o Reclamante, não compareceu à audiência de 

conciliação (ID: 26692507), mesmo tendo sido devidamente intimada na 

pessoa de seu advogado. Anoto que a presença da parte na audiência é 

obrigatória, devendo esta apresentar sua justificativa até a abertura da 

sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 
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Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. Corroborando: “QUESTÃO 

PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM 

AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva 

Rodrigues deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme 

termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em 

suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito 

com relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do 

artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Posto isso, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução 

de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência de 

conciliação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a 

decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-71.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR ALVES MARIANO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000899-71.2019.8.11.0021 AUTOR(A): CLEOMAR 

ALVES MARIANO JUNIOR RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – AUSENCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA 

A preliminar de Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da 

autora, em razão da ausência de comprovação de que houvera a tentativa 

de resolução administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do 

Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da 

Constituição Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores 

integrantes da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de 

agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) DA TENTATIVA DE INDUÇÃO DO 

JUÍZO A ERRO Alega a reclamada que a reclamante vem tentando induzir 

este juízo a erro, uma vez que vem utilizando os mesmos números de 

protocolos em diversos processos distintos, tenho se confundir com o 

mérito dos autos, devendo com este ser apreciado. Passo a análise do 

MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a 

Reclamante possui uma linha telefônica n.º 66-98124-4992, junto à 

Reclamada e que período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 

18/04/2019, a rede de telefonia da requerida permaneceu inoperante, 

causando transtornos, especialmente pelo fato de ser a única operadora 

de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua 

defesa alega que não houve a interrupção do fornecimento de serviço e 

que podem ocorrer “sombras” que afetam o fornecimento de sinal de 

telefonia. Da análise dos autos verifico que razão não assiste ao 

Reclamante. Não restou demonstrada a relação de consumo existente 

entre as parte, pois não logrou êxito em comprovar a relação com a 

reclamante, uma vez que a requerente não trouxe aos autos qualquer 

conta ou outro documento que demonstre que de fato é proprietária da 

linha telefônica informada, e ainda, os números de protocolos juntados não 

demonstram qualquer relação com a linha telefônica requerida ou com a 

empresa ré, haja vista que correspondem aos mesmos protocolos de 

atendimento informado nas demais demandas ajuizadas pelo mesmo 

patrono concernente aos mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não 

sendo possível aferir qualquer ligação com a linha telefônica do 

reclamante (id. 19929801, 19929802 e 19929803) sendo utilizada em 

reiteradas demandas a respeito do mesmo fato. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. (...) A parte demandante não se desincumbiu de referido 

ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a 

certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que comprove, por 

meio dos elementos carreados aos autos, fazer jus ao direito material 

pleiteado. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora 

alega ter suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada 

comprova, não apresentando nos autos qualquer indício de que a 

reclamada tenha lhe submetido à situação humilhante ou vexatória. Como 

se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 

do Código Civil). Em demandas nas quais se busca indenização por danos 

morais em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a 

presunção da efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação 

vexatória que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o 
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fato a que se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por CLEOMAR ALVES MARIANO JUNIOR em face de 

TIM S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-37.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINO CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000953-37.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): 

LEONTINO CAETANO DA SILVA RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO Alega a reclamada em preliminar a necessidade de 

litisconsórcio passivo necessário com a Agência Nacional de 

Telecomunicações _ ANATEL. Não há litisconsórcio passivo necessário, 

sendo impossível a inclusão no pólo passivo da presente ação de pessoa 

jurídica que não tenha feito parte do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Na presente hipótese, a causa não terá que ser decidida de modo 

uniforme para o réu e para a referida empresa, não incidindo então na 

hipótese do art. 47 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre 

litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – INCOMPETENCIA ABSOLUTA 

PELA NECESSIDADE DE PERICIA A reclamada arguiu em preliminar a 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas constantes 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. PRELIMINAR – 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de Carência da Ação – 

Falta de Interesse Processual da autora, em razão da ausência de 

comprovação de que houvera a tentativa de resolução administrativa da 

demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da Inafastabilidade da 

Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, neste 

sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 8ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos 

termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO INDEFERINDO O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA - 

INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DE ILEGITIMIDADE DA 

INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA - DISPENSA DE 

PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À OPERADORA DE 

TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 

5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO DE ANOTAÇÃO NO 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO PERIGO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 66-98108-3662, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 18/04/2019, a rede de 

telefonia da requerida permaneceu inoperante, causando transtornos, 

especialmente pelo fato de ser a única operadora de celular que atende a 

cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua defesa alega que não 

houve a interrupção do fornecimento de serviço e que podem ocorrer 

“sombras” que afetam o fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos 

autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Não restou 

demonstrada a relação de consumo existente entre as parte, pois não 

logrou êxito em comprovar a relação com a reclamante, uma vez que a 

requerente não trouxe aos autos qualquer conta ou outro documento que 

demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica informada, e ainda, 

os números de protocolos juntados não demonstram qualquer relação com 
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a linha telefônica requerida ou com a empresa ré, haja vista que 

correspondem aos mesmos protocolos de atendimento informado nas 

demais demandas ajuizadas pelo mesmo patrono concernente aos 

mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não sendo possível aferir 

qualquer ligação com a linha telefônica do reclamante (id. 20045282, 

20045285 e 20045288) sendo utilizada em reiteradas demandas a respeito 

do mesmo fato. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual 

Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que comprove, por meio dos elementos carreados 

aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. Nesse sentido colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora alega ter 

suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, não 

apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha lhe 

submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por LEONTINO CAETANO DA SILVA em face de TIM 

S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-29.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZINETE BATISTA FERREIRA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000960-29.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): MARIA 

LUZINETE BATISTA FERREIRA LUZ RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO Alega a reclamada em preliminar a necessidade de 

litisconsórcio passivo necessário com a Agência Nacional de 

Telecomunicações _ ANATEL. Não há litisconsórcio passivo necessário, 

sendo impossível a inclusão no pólo passivo da presente ação de pessoa 

jurídica que não tenha feito parte do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Na presente hipótese, a causa não terá que ser decidida de modo 

uniforme para o réu e para a referida empresa, não incidindo então na 

hipótese do art. 47 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre 

litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – INCOMPETENCIA ABSOLUTA 

PELA NECESSIDADE DE PERICIA A reclamada arguiu em preliminar a 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas constantes 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. PRELIMINAR – 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de Carência da Ação – 

Falta de Interesse Processual da autora, em razão da ausência de 

comprovação de que houvera a tentativa de resolução administrativa da 

demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da Inafastabilidade da 

Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, neste 

sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 8ª Câmara 
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Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos 

termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO INDEFERINDO O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA - 

INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DE ILEGITIMIDADE DA 

INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA - DISPENSA DE 

PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À OPERADORA DE 

TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 

5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO DE ANOTAÇÃO NO 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO PERIGO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 66-98111-3398, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 18/04/2019, a rede de 

telefonia da requerida permaneceu inoperante, causando transtornos, 

especialmente pelo fato de ser a única operadora de celular que atende a 

cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua defesa alega que não 

houve a interrupção do fornecimento de serviço e que podem ocorrer 

“sombras” que afetam o fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos 

autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Não restou 

demonstrada a relação de consumo existente entre as parte, pois não 

logrou êxito em comprovar a relação com a reclamante, uma vez que a 

requerente não trouxe aos autos qualquer conta ou outro documento que 

demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica informada, e ainda, 

os números de protocolos juntados não demonstram qualquer relação com 

a linha telefônica requerida ou com a empresa ré, haja vista que 

correspondem aos mesmos protocolos de atendimento informado nas 

demais demandas ajuizadas pelo mesmo patrono concernente aos 

mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não sendo possível aferir 

qualquer ligação com a linha telefônica do reclamante (id. 20053838, 

20053839 e 20056867) sendo utilizada em reiteradas demandas a respeito 

do mesmo fato. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual 

Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que comprove, por meio dos elementos carreados 

aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. Nesse sentido colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora alega ter 

suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, não 

apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha lhe 

submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por MARIA LUZINETE BATISTA FERREIRA LUZ em 

face de TIM S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-27.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000889-27.2019.8.11.0021 AUTOR(A): CICERA DA 

SILVA RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente 

instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE POLO Acolho o pedido de 

retificação do polo passivo suscitado pela requerida para que conste em 

lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., a pessoa jurídica TIM S.A. 

como parte do feito, em decorrência da incorporação societária e da 

sucessão empresarial/processual, sendo o feito conduzido, desde logo, 

pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – 

AUSENCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA A preliminar de Carência da Ação – 

Falta de Interesse Processual da autora, em razão da ausência de 

comprovação de que houvera a tentativa de resolução administrativa da 

demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da Inafastabilidade da 

Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, neste 

sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 8ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos 

termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO INDEFERINDO O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA - 

INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DE ILEGITIMIDADE DA 

INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA - DISPENSA DE 

PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À OPERADORA DE 

TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 

5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO DE ANOTAÇÃO NO 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO PERIGO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) DA TENTATIVA DE INDUÇÃO DO 

JUÍZO A ERRO Alega a reclamada que a reclamante vem tentando induzir 

este juízo a erro, uma vez que vem utilizando os mesmos números de 

protocolos em diversos processos distintos, tenho se confundir com o 

mérito dos autos, devendo com este ser apreciado. Passo a análise do 

MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a 

Reclamante possui uma linha telefônica n.º 66-98119-7343, junto à 

Reclamada e que período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 

18/04/2019, a rede de telefonia da requerida permaneceu inoperante, 

causando transtornos, especialmente pelo fato de ser a única operadora 

de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua 

defesa alega que não houve a interrupção do fornecimento de serviço e 

que podem ocorrer “sombras” que afetam o fornecimento de sinal de 

telefonia. Da análise dos autos verifico que razão não assiste ao 

Reclamante. Não restou demonstrada a relação de consumo existente 

entre as parte, pois não logrou êxito em comprovar a relação com a 

reclamante, uma vez que a requerente não trouxe aos autos qualquer 

conta ou outro documento que demonstre que de fato é proprietária da 

linha telefônica informada, e ainda, os números de protocolos juntados não 

demonstram qualquer relação com a linha telefônica requerida ou com a 

empresa ré, haja vista que correspondem aos mesmos protocolos de 

atendimento informado nas demais demandas ajuizadas pelo mesmo 

patrono concernente aos mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não 

sendo possível aferir qualquer ligação com a linha telefônica do 

reclamante (id. 19925488, 19925490 e 19925791) sendo utilizada em 

reiteradas demandas a respeito do mesmo fato. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. (...) A parte demandante não se desincumbiu de referido 

ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a 

certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que comprove, por 

meio dos elementos carreados aos autos, fazer jus ao direito material 

pleiteado. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora 

alega ter suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada 

comprova, não apresentando nos autos qualquer indício de que a 

reclamada tenha lhe submetido à situação humilhante ou vexatória. Como 

se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 

do Código Civil). Em demandas nas quais se busca indenização por danos 

morais em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a 

presunção da efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação 

vexatória que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o 

fato a que se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 
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deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por CICERA DA SILVA em face de TIM S.A., ambos 

qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos 

jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as 

disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-50.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000978-50.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): CLAUDIO 

ANTONIO DA SILVA RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência. Desta forma, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE POLO Acolho o 

pedido de retificação do polo passivo suscitado pela requerida para que 

conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., a pessoa jurídica 

TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da incorporação societária e 

da sucessão empresarial/processual, sendo o feito conduzido, desde 

logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 02.421.421/0001-11. 

PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO Alega a 

reclamada em preliminar a necessidade de litisconsórcio passivo 

necessário com a Agência Nacional de Telecomunicações _ ANATEL. Não 

há litisconsórcio passivo necessário, sendo impossível a inclusão no pólo 

passivo da presente ação de pessoa jurídica que não tenha feito parte do 

negócio jurídico entabulado entre as partes. Na presente hipótese, a 

causa não terá que ser decidida de modo uniforme para o réu e para a 

referida empresa, não incidindo então na hipótese do art. 47 do Código de 

Processo Civil, que dispõe sobre litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – 

INCOMPETENCIA ABSOLUTA PELA NECESSIDADE DE PERICIA A 

reclamada arguiu em preliminar a Incompetência deste Juízo ante a 

necessidade de produção de prova técnica, entendo que resta afastada, 

haja vista que as provas constantes nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL A preliminar de Carência da Ação – Falta de Interesse 

Processual da autora, em razão da ausência de comprovação de que 

houvera a tentativa de resolução administrativa da demanda, deve ser 

rejeitada em razão do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição insculpido 

no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, neste sentido: DECISÃO: 

ACORDAM os Julgadores integrantes da 8ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar 

provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do 

Relator. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA 

RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE 

INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO 

REALIZADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA - DISPENSA DE PRÉVIA 

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À OPERADORA DE TELEFONIA - 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO PERIGO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 66-98132-0651, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 18/04/2019, a rede de 

telefonia da requerida permaneceu inoperante, causando transtornos, 

especialmente pelo fato de ser a única operadora de celular que atende a 

cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua defesa alega que não 

houve a interrupção do fornecimento de serviço e que podem ocorrer 

“sombras” que afetam o fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos 

autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Não restou 

demonstrada a relação de consumo existente entre as parte, pois não 

logrou êxito em comprovar a relação com a reclamante, uma vez que a 

requerente não trouxe aos autos qualquer conta ou outro documento que 

demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica informada, e ainda, 

os números de protocolos juntados não demonstram qualquer relação com 

a linha telefônica requerida ou com a empresa ré, haja vista que 

correspondem aos mesmos protocolos de atendimento informado nas 

demais demandas ajuizadas pelo mesmo patrono concernente aos 

mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não sendo possível aferir 

qualquer ligação com a linha telefônica do reclamante (id. 20070826, 

20070835 e 20070836) sendo utilizada em reiteradas demandas a respeito 

do mesmo fato. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual 

Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que comprove, por meio dos elementos carreados 

aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. Nesse sentido colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora alega ter 

suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, não 

apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha lhe 

submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 
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ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por CLAUDIO ANTONIO DA SILVA em face de TIM 

S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-61.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR JOSE GONTIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000835-61.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): 

LINDOMAR JOSE GONTIJO RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO Alega a reclamada em preliminar a necessidade de 

litisconsórcio passivo necessário com a Agência Nacional de 

Telecomunicações _ ANATEL. Não há litisconsórcio passivo necessário, 

sendo impossível a inclusão no pólo passivo da presente ação de pessoa 

jurídica que não tenha feito parte do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Na presente hipótese, a causa não terá que ser decidida de modo 

uniforme para o réu e para a referida empresa, não incidindo então na 

hipótese do art. 47 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre 

litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – INCOMPETENCIA ABSOLUTA 

PELA NECESSIDADE DE PERICIA A reclamada arguiu em preliminar a 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas constantes 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. PRELIMINAR – 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de Carência da Ação – 

Falta de Interesse Processual da autora, em razão da ausência de 

comprovação de que houvera a tentativa de resolução administrativa da 

demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da Inafastabilidade da 

Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, neste 

sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 8ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos 

termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO INDEFERINDO O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA - 

INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DE ILEGITIMIDADE DA 

INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA - DISPENSA DE 

PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À OPERADORA DE 

TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 

5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO DE ANOTAÇÃO NO 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO PERIGO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 66-98114-5940, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 18/04/2019, a rede de 

telefonia da requerida permaneceu inoperante, causando transtornos, 

especialmente pelo fato de ser a única operadora de celular que atende a 

cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua defesa alega que não 

houve a interrupção do fornecimento de serviço e que podem ocorrer 

“sombras” que afetam o fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos 

autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Não restou 

demonstrada a relação de consumo existente entre as parte, pois não 

logrou êxito em comprovar a relação com a reclamante, uma vez que a 

requerente não trouxe aos autos qualquer conta ou outro documento que 

demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica informada, e ainda, 

os números de protocolos juntados não demonstram qualquer relação com 

a linha telefônica requerida ou com a empresa ré, haja vista que 

correspondem aos mesmos protocolos de atendimento informado nas 

demais demandas ajuizadas pelo mesmo patrono concernente aos 

mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não sendo possível aferir 
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qualquer ligação com a linha telefônica do reclamante (id. 19856901, 

19856902 e 19856903) sendo utilizada em reiteradas demandas a respeito 

do mesmo fato. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual 

Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que comprove, por meio dos elementos carreados 

aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. Nesse sentido colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora alega ter 

suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, não 

apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha lhe 

submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por LINDOMAR JOSE GONTIJO em face de TIM S.A., 

ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000980-20.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE CARLOS RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000980-20.2019.8.11.0021 AUTOR(A): MARINETE 

CARLOS RAMALHO RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência. Desta forma, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE POLO Acolho o 

pedido de retificação do polo passivo suscitado pela requerida para que 

conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., a pessoa jurídica 

TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da incorporação societária e 

da sucessão empresarial/processual, sendo o feito conduzido, desde 

logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 02.421.421/0001-11. 

PRELIMINAR – AUSENCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA A preliminar de 

Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da autora, em razão da 

ausência de comprovação de que houvera a tentativa de resolução 

administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da 

Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 

8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de agravo de 

instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 
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POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) DA TENTATIVA DE INDUÇÃO DO 

JUÍZO A ERRO Alega a reclamada que a reclamante vem tentando induzir 

este juízo a erro, uma vez que vem utilizando os mesmos números de 

protocolos em diversos processos distintos, tenho se confundir com o 

mérito dos autos, devendo com este ser apreciado. Passo a análise do 

MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a 

Reclamante possui uma linha telefônica n.º 66-98135-7563, junto à 

Reclamada e que período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 

18/04/2019, a rede de telefonia da requerida permaneceu inoperante, 

causando transtornos, especialmente pelo fato de ser a única operadora 

de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua 

defesa alega que não houve a interrupção do fornecimento de serviço e 

que podem ocorrer “sombras” que afetam o fornecimento de sinal de 

telefonia. Da análise dos autos verifico que razão não assiste ao 

Reclamante. Não restou demonstrada a relação de consumo existente 

entre as parte, pois não logrou êxito em comprovar a relação com a 

reclamante, uma vez que a requerente não trouxe aos autos qualquer 

conta ou outro documento que demonstre que de fato é proprietária da 

linha telefônica informada, e ainda, os números de protocolos juntados não 

demonstram qualquer relação com a linha telefônica requerida ou com a 

empresa ré, haja vista que correspondem aos mesmos protocolos de 

atendimento informado nas demais demandas ajuizadas pelo mesmo 

patrono concernente aos mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não 

sendo possível aferir qualquer ligação com a linha telefônica do 

reclamante (id. 20071320, 20071321 e 20071323) sendo utilizada em 

reiteradas demandas a respeito do mesmo fato. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. (...) A parte demandante não se desincumbiu de referido 

ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a 

certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que comprove, por 

meio dos elementos carreados aos autos, fazer jus ao direito material 

pleiteado. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora 

alega ter suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada 

comprova, não apresentando nos autos qualquer indício de que a 

reclamada tenha lhe submetido à situação humilhante ou vexatória. Como 

se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 

do Código Civil). Em demandas nas quais se busca indenização por danos 

morais em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a 

presunção da efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação 

vexatória que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o 

fato a que se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por MARINETE CARLOS RAMALHO em face de TIM 

S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-68.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000841-68.2019.8.11.0021. AUTOR(A): JOAQUIM 

DIAS DE SOUZA RÉUS: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos verifico 

que o Reclamante, não compareceu à audiência de conciliação (ID: 

27095100), mesmo tendo sido devidamente intimada na pessoa de seu 

advogado. Anoto que a presença da parte na audiência é obrigatória, 

devendo esta apresentar sua justificativa até a abertura da sessão, em 

caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do 

FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 
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A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Assim, não 

comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do processo 

é medida que se impõe. Corroborando: “QUESTÃO PROCESSUAL - 

AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - 

DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva Rodrigues 

deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme termos de 

audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em suposta 

ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito com 

relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do artigo 

19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Posto isso, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução 

de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência de 

conciliação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a 

decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001010-55.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARA EVARISTO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001010-55.2019.8.11.0021. AUTOR(A): SIMARA 

EVARISTO SOARES RÉUS: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos verifico 

que o Reclamante, não compareceu à audiência de conciliação (ID: 

27095994), mesmo tendo sido devidamente intimada na pessoa de seu 

advogado. Anoto que a presença da parte na audiência é obrigatória, 

devendo esta apresentar sua justificativa até a abertura da sessão, em 

caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do 

FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Assim, não 

comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do processo 

é medida que se impõe. Corroborando: “QUESTÃO PROCESSUAL - 

AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - 

DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva Rodrigues 

deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme termos de 

audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em suposta 

ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito com 

relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do artigo 

19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Posto isso, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução 

de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência de 

conciliação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a 

decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-52.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA KAROLAY SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000855-52.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): CICERA 

KAROLAY SOARES RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência. Desta forma, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE POLO Acolho o 

pedido de retificação do polo passivo suscitado pela requerida para que 

conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., a pessoa jurídica 

TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da incorporação societária e 

da sucessão empresarial/processual, sendo o feito conduzido, desde 

logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 02.421.421/0001-11. 

PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO Alega a 

reclamada em preliminar a necessidade de litisconsórcio passivo 

necessário com a Agência Nacional de Telecomunicações _ ANATEL. Não 

há litisconsórcio passivo necessário, sendo impossível a inclusão no pólo 

passivo da presente ação de pessoa jurídica que não tenha feito parte do 

negócio jurídico entabulado entre as partes. Na presente hipótese, a 

causa não terá que ser decidida de modo uniforme para o réu e para a 

referida empresa, não incidindo então na hipótese do art. 47 do Código de 

Processo Civil, que dispõe sobre litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – 

INCOMPETENCIA ABSOLUTA PELA NECESSIDADE DE PERICIA A 

reclamada arguiu em preliminar a Incompetência deste Juízo ante a 

necessidade de produção de prova técnica, entendo que resta afastada, 

haja vista que as provas constantes nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL A preliminar de Carência da Ação – Falta de Interesse 

Processual da autora, em razão da ausência de comprovação de que 

houvera a tentativa de resolução administrativa da demanda, deve ser 

rejeitada em razão do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição insculpido 

no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, neste sentido: DECISÃO: 

ACORDAM os Julgadores integrantes da 8ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar 

provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do 

Relator. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA 
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DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA 

RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE 

INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO 

REALIZADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA - DISPENSA DE PRÉVIA 

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À OPERADORA DE TELEFONIA - 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO PERIGO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 66-98101-2275, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 18/04/2019, a rede de 

telefonia da requerida permaneceu inoperante, causando transtornos, 

especialmente pelo fato de ser a única operadora de celular que atende a 

cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua defesa alega que não 

houve a interrupção do fornecimento de serviço e que podem ocorrer 

“sombras” que afetam o fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos 

autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Não restou 

demonstrada a relação de consumo existente entre as parte, pois não 

logrou êxito em comprovar a relação com a reclamante, uma vez que a 

requerente não trouxe aos autos qualquer conta ou outro documento que 

demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica informada, e ainda, 

os números de protocolos juntados não demonstram qualquer relação com 

a linha telefônica requerida ou com a empresa ré, haja vista que 

correspondem aos mesmos protocolos de atendimento informado nas 

demais demandas ajuizadas pelo mesmo patrono concernente aos 

mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não sendo possível aferir 

qualquer ligação com a linha telefônica do reclamante (id. 19865445, 

19865447 e 19865449) sendo utilizada em reiteradas demandas a respeito 

do mesmo fato. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual 

Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que comprove, por meio dos elementos carreados 

aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. Nesse sentido colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora alega ter 

suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, não 

apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha lhe 

submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por CICERA KAROLAY SOARES em face de TIM 

S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-80.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HELISANGELA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000879-80.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): 

HELISANGELA PEREIRA DA SILVA RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO Alega a reclamada em preliminar a necessidade de 

litisconsórcio passivo necessário com a Agência Nacional de 

Telecomunicações _ ANATEL. Não há litisconsórcio passivo necessário, 

sendo impossível a inclusão no pólo passivo da presente ação de pessoa 

jurídica que não tenha feito parte do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Na presente hipótese, a causa não terá que ser decidida de modo 

uniforme para o réu e para a referida empresa, não incidindo então na 

hipótese do art. 47 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre 

litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – INCOMPETENCIA ABSOLUTA 

PELA NECESSIDADE DE PERICIA A reclamada arguiu em preliminar a 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas constantes 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. PRELIMINAR – 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de Carência da Ação – 

Falta de Interesse Processual da autora, em razão da ausência de 

comprovação de que houvera a tentativa de resolução administrativa da 

demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da Inafastabilidade da 

Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, neste 

sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 8ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos 

termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO INDEFERINDO O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA - 

INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DE ILEGITIMIDADE DA 

INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA - DISPENSA DE 

PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À OPERADORA DE 

TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 

5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO DE ANOTAÇÃO NO 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO PERIGO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 66-98102-7035, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 18/04/2019, a rede de 

telefonia da requerida permaneceu inoperante, causando transtornos, 

especialmente pelo fato de ser a única operadora de celular que atende a 

cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua defesa alega que não 

houve a interrupção do fornecimento de serviço e que podem ocorrer 

“sombras” que afetam o fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos 

autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Não restou 

demonstrada a relação de consumo existente entre as parte, pois não 

logrou êxito em comprovar a relação com a reclamante, uma vez que a 

requerente não trouxe aos autos qualquer conta ou outro documento que 

demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica informada, e ainda, 

os números de protocolos juntados não demonstram qualquer relação com 

a linha telefônica requerida ou com a empresa ré, haja vista que 

correspondem aos mesmos protocolos de atendimento informado nas 

demais demandas ajuizadas pelo mesmo patrono concernente aos 

mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não sendo possível aferir 

qualquer ligação com a linha telefônica do reclamante (id. 19888399, 

19888400 e 19888401) sendo utilizada em reiteradas demandas a respeito 

do mesmo fato. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual 

Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que comprove, por meio dos elementos carreados 

aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. Nesse sentido colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora alega ter 

suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, não 

apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha lhe 

submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 
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desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por HELISANGELA PEREIRA DA SILVA em face de 

TIM S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-94.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MATEUS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR LUIS STROEHER (REU)

 

PROCESSO n. 1000158-94.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:CELSO MATEUS 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILMAR FERREIRA 

RODRIGUES JUNIOR POLO PASSIVO: CESAR LUIS STROEHER 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/04/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002122-59.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA NUNES BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

Advogado(a) da parte PROMOVENTE para que, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

caso queira, apresentar impugnação a contestação ou requerer o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-26.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENOR LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

Advogado(a) da parte PROMOVENTE para que, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

caso queira, apresentar impugnação a contestação ou requerer o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-17.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ERLAN MARTINS CARDOSO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELLYNE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - GO54355 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001213-17.2019.8.11.0021. AUTOR(A): ERLAN 

MARTINS CARDOSO RIBEIRO RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da TIM CELULAR S.A., a TIM S.A. 

como parte do feito, em decorrência da incorporação societária e da 

sucessão empresarial/processual, sendo o feito conduzido, desde logo, 

pela incorporadora TIM S.A., CNP.: 02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – 

FALTA DE AGIR A preliminar de Carência da Ação – Falta de Interesse 

Processual do autor, em razão da ausência de comprovação de que 

houvera a tentativa de resolução administrativa da demanda, deve ser 

rejeitada em razão do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição insculpido 

no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, neste sentido: DECISÃO: 

ACORDAM os Julgadores integrantes da 8ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar 

provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do 

Relator. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA 

RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE 

INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO 

REALIZADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA - DISPENSA DE PRÉVIA 

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À OPERADORA DE TELEFONIA - 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO PERIGO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos do autor são IMPROCEDENTES. Alega O Reclamante 

possuir uma linha telefônica (066 - 98111-8055) junto à Reclamada, e que 

no período compreendido entre os dias 05/04/2019 e 18/04/2019 e entre 

os dias 25/04/2019 e 26/04/2016, a rede de telefonia da requerida 

permaneceu inoperante, causando transtornos, especialmente pelo fato 

de ser a única operadora de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. 

A Reclamada em sua defesa alega que não houve a interrupção do 

fornecimento de serviço e que podem ocorrer “sombras” que afetam o 

fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos autos verifico que razão 

não assiste ao Reclamante. O autor tenta demonstrar o dano moral a que 
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fora submetido, porém, nada comprova aos autos nem apresenta qualquer 

documentação necessária para demonstrar o alegado, não há prova nos 

autos de que a reclamada tenha submetido a parte reclamante a situação 

humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à indenização está 

adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais 

sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano 

e o nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. 

A ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. Em demandas em que se busca indenização por danos morais 

em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restaram caracterizados a ocorrência da situação 

vexatória que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o 

fato a que se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Ademais, embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configure falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

ERLAN MARTINS CARDOSO RIBEIRO em face de TIM S.A. , ambos 

qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos 

jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as 

disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-26.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENI PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000320-26.2019.8.11.0021. AUTOR(A): EDILENI 

PEREIRA LIMA RÉUS: VIVO S.A. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos verifico que o 

Reclamante, não compareceu à audiência de conciliação (ID: 24207302), 

mesmo tendo sido devidamente intimada na pessoa de seu advogado. 

Anoto que a presença da parte na audiência é obrigatória, devendo esta 

apresentar sua justificativa até a abertura da sessão, em caso de 

impossibilidade de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do 

FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Assim, não 

comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do processo 

é medida que se impõe. Corroborando: “QUESTÃO PROCESSUAL - 

AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - 

DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva Rodrigues 

deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme termos de 

audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em suposta 

ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito com 

relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do artigo 

19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Posto isso, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução 

de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência de 

conciliação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a 

decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-79.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENIOMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DE TAL (MULTIMÓVEIS) (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000159-79.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENIOMAR ALVES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILMAR FERREIRA 
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RODRIGUES JUNIOR POLO PASSIVO: CLEBER DE TAL (MULTIMÓVEIS) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/04/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-87.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE AGUIAR GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000982-87.2019.8.11.0021. AUTOR(A): JOSILENE 

AGUIAR GONÇALVES RÉUS: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, nos 

termos do art. 330, I, do CPC razão pela qual, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se devidamente 

instruído para julgamento. Inexistindo questão preliminar, passo à análise 

do mérito. O Processo deve ser extinto no estado em que se encontra. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e 

indenização por danos morais oposta pelo Josilene Aguiar Gonçalves em 

face de Tim Celular S.A. Compulsando os autos, observa-se no movimento 

Id n.º 24896124 a comunicação do óbito da parte autora juntando para tal 

Certidão de Óbito em movimentação de ID n.º 24896702. Logo, entendo 

que o presente perdeu seu objeto. ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito na forma do art. 485, IX do CPC. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão 

proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-10.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FERREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000916-10.2019.8.11.0021. AUTOR(A): BRUNA 

FERREIRA DE BRITO RÉUS: VIVO S.A. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos verifico 

que o Reclamante, não compareceu à audiência de conciliação (ID: 

22120380), mesmo tendo sido devidamente intimada na pessoa de seu 

advogado. Anoto que a presença da parte na audiência é obrigatória, 

devendo esta apresentar sua justificativa até a abertura da sessão, em 

caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do 

FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Assim, não 

comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do processo 

é medida que se impõe. Corroborando: “QUESTÃO PROCESSUAL - 

AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - 

DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva Rodrigues 

deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme termos de 

audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em suposta 

ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito com 

relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do artigo 

19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Posto isso, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução 

de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência de 

conciliação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a 

decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000945-60.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EUNIDES DIAS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000945-60.2019.8.11.0021. AUTOR(A): EUNIDES 

DIAS LEITE RÉUS: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos verifico 

que o Reclamante, não compareceu à audiência de conciliação (ID: 

26747164), mesmo tendo sido devidamente intimada na pessoa de seu 

advogado. Anoto que a presença da parte na audiência é obrigatória, 

devendo esta apresentar sua justificativa até a abertura da sessão, em 

caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do 

FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Assim, não 

comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do processo 

é medida que se impõe. Corroborando: “QUESTÃO PROCESSUAL - 

AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - 

DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva Rodrigues 

deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme termos de 

audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em suposta 

ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito com 

relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do artigo 

19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 
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depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Posto isso, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução 

de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência de 

conciliação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a 

decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-28.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000973-28.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): 

MARCELO BARBOSA ALVES RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO Alega a reclamada em preliminar a necessidade de 

litisconsórcio passivo necessário com a Agência Nacional de 

Telecomunicações _ ANATEL. Não há litisconsórcio passivo necessário, 

sendo impossível a inclusão no pólo passivo da presente ação de pessoa 

jurídica que não tenha feito parte do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Na presente hipótese, a causa não terá que ser decidida de modo 

uniforme para o réu e para a referida empresa, não incidindo então na 

hipótese do art. 47 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre 

litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – INCOMPETENCIA ABSOLUTA 

PELA NECESSIDADE DE PERICIA A reclamada arguiu em preliminar a 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas constantes 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. PRELIMINAR – 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de Carência da Ação – 

Falta de Interesse Processual da autora, em razão da ausência de 

comprovação de que houvera a tentativa de resolução administrativa da 

demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da Inafastabilidade da 

Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, neste 

sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 8ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos 

termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO INDEFERINDO O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA - 

INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DE ILEGITIMIDADE DA 

INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA - DISPENSA DE 

PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À OPERADORA DE 

TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 

5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO DE ANOTAÇÃO NO 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO PERIGO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 62-98181-2857, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 18/04/2019, a rede de 

telefonia da requerida permaneceu inoperante, causando transtornos, 

especialmente pelo fato de ser a única operadora de celular que atende a 

cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua defesa alega que não 

houve a interrupção do fornecimento de serviço e que podem ocorrer 

“sombras” que afetam o fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos 

autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Não restou 

demonstrada a relação de consumo existente entre as parte, pois não 

logrou êxito em comprovar a relação com a reclamante, uma vez que a 

requerente não trouxe aos autos qualquer conta ou outro documento que 

demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica informada, e ainda, 

os números de protocolos juntados não demonstram qualquer relação com 

a linha telefônica requerida ou com a empresa ré, haja vista que 

correspondem aos mesmos protocolos de atendimento informado nas 

demais demandas ajuizadas pelo mesmo patrono concernente aos 

mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não sendo possível aferir 

qualquer ligação com a linha telefônica do reclamante (id. 20066888, 

20066889 e 20067342) sendo utilizada em reiteradas demandas a respeito 

do mesmo fato. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual 

Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que comprove, por meio dos elementos carreados 

aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. Nesse sentido colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora alega ter 

suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, não 

apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha lhe 

submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 
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entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por MARCELO BARBOSA ALVES em face de TIM 

S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-89.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JURANES LEITE DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)
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SENTENÇA Processo: 1001053-89.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): 

JURANES LEITE DE SALES RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO Alega a reclamada em preliminar a necessidade de 

litisconsórcio passivo necessário com a Agência Nacional de 

Telecomunicações _ ANATEL. Não há litisconsórcio passivo necessário, 

sendo impossível a inclusão no pólo passivo da presente ação de pessoa 

jurídica que não tenha feito parte do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Na presente hipótese, a causa não terá que ser decidida de modo 

uniforme para o réu e para a referida empresa, não incidindo então na 

hipótese do art. 47 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre 

litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – INCOMPETENCIA ABSOLUTA 

PELA NECESSIDADE DE PERICIA A reclamada arguiu em preliminar a 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas constantes 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. PRELIMINAR – 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de Carência da Ação – 

Falta de Interesse Processual da autora, em razão da ausência de 

comprovação de que houvera a tentativa de resolução administrativa da 

demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da Inafastabilidade da 

Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, neste 

sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 8ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos 

termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO INDEFERINDO O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA - 

INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DE ILEGITIMIDADE DA 

INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA - DISPENSA DE 

PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À OPERADORA DE 

TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 

5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO DE ANOTAÇÃO NO 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO PERIGO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 66-98105-2457, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 18/04/2019, a rede de 

telefonia da requerida permaneceu inoperante, causando transtornos, 

especialmente pelo fato de ser a única operadora de celular que atende a 

cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua defesa alega que não 

houve a interrupção do fornecimento de serviço e que podem ocorrer 

“sombras” que afetam o fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos 

autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Não restou 

demonstrada a relação de consumo existente entre as parte, pois não 

logrou êxito em comprovar a relação com a reclamante, uma vez que a 

requerente não trouxe aos autos qualquer conta ou outro documento que 

demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica informada, e ainda, 

os números de protocolos juntados não demonstram qualquer relação com 

a linha telefônica requerida ou com a empresa ré, haja vista que 

correspondem aos mesmos protocolos de atendimento informado nas 

demais demandas ajuizadas pelo mesmo patrono concernente aos 

mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não sendo possível aferir 

qualquer ligação com a linha telefônica do reclamante (id. 20133373, 

20133376 e 20133379) sendo utilizada em reiteradas demandas a respeito 

do mesmo fato. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual 
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Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que comprove, por meio dos elementos carreados 

aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. Nesse sentido colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora alega ter 

suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, não 

apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha lhe 

submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por JURANES LEITE DE SALES em face de TIM S.A., 

ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação
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SENTENÇA Processo: 1000805-26.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): DILMA 

GONÇALVES DA SILVA CARVALHO RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO Alega a reclamada em preliminar a necessidade de 

litisconsórcio passivo necessário com a Agência Nacional de 

Telecomunicações _ ANATEL. Não há litisconsórcio passivo necessário, 

sendo impossível a inclusão no pólo passivo da presente ação de pessoa 

jurídica que não tenha feito parte do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Na presente hipótese, a causa não terá que ser decidida de modo 

uniforme para o réu e para a referida empresa, não incidindo então na 

hipótese do art. 47 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre 

litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – INCOMPETENCIA ABSOLUTA 

PELA NECESSIDADE DE PERICIA A reclamada arguiu em preliminar a 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas constantes 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. PRELIMINAR – 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de Carência da Ação – 

Falta de Interesse Processual da autora, em razão da ausência de 

comprovação de que houvera a tentativa de resolução administrativa da 

demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da Inafastabilidade da 

Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, neste 

sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 8ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos 

termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO INDEFERINDO O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA - 

INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DE ILEGITIMIDADE DA 
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INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA - DISPENSA DE 

PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À OPERADORA DE 

TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 

5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO DE ANOTAÇÃO NO 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO PERIGO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 66-98118-7072, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 18/04/2019, a rede de 

telefonia da requerida permaneceu inoperante, causando transtornos, 

especialmente pelo fato de ser a única operadora de celular que atende a 

cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua defesa alega que não 

houve a interrupção do fornecimento de serviço e que podem ocorrer 

“sombras” que afetam o fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos 

autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Não restou 

demonstrada a relação de consumo existente entre as parte, pois não 

logrou êxito em comprovar a relação com a reclamante, uma vez que a 

requerente não trouxe aos autos qualquer conta ou outro documento que 

demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica informada, e ainda, 

os números de protocolos juntados não demonstram qualquer relação com 

a linha telefônica requerida ou com a empresa ré, haja vista que 

correspondem aos mesmos protocolos de atendimento informado nas 

demais demandas ajuizadas pelo mesmo patrono concernente aos 

mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não sendo possível aferir 

qualquer ligação com a linha telefônica do reclamante (id. 19758414, 

19758417 e 19758418) sendo utilizada em reiteradas demandas a respeito 

do mesmo fato. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual 

Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que comprove, por meio dos elementos carreados 

aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. Nesse sentido colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora alega ter 

suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, não 

apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha lhe 

submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por DILMA GONÇALVES DA SILVA CARVALHO em 

face de TIM S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-06.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WEDSON FARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))
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FARIA DA COSTA RÉUS: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos verifico 

que o Reclamante, não compareceu à audiência de conciliação (ID: 

27095115), mesmo tendo sido devidamente intimada na pessoa de seu 

advogado. Anoto que a presença da parte na audiência é obrigatória, 

devendo esta apresentar sua justificativa até a abertura da sessão, em 

caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do 

FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Assim, não 

comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do processo 

é medida que se impõe. Corroborando: “QUESTÃO PROCESSUAL - 

AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - 

DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva Rodrigues 

deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme termos de 

audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em suposta 

ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito com 

relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do artigo 

19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Posto isso, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução 

de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência de 

conciliação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a 

decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001049-52.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001049-52.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): 

CRISTIANO SILVA DE ALMEIDA RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO Alega a reclamada em preliminar a necessidade de 

litisconsórcio passivo necessário com a Agência Nacional de 

Telecomunicações _ ANATEL. Não há litisconsórcio passivo necessário, 

sendo impossível a inclusão no pólo passivo da presente ação de pessoa 

jurídica que não tenha feito parte do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Na presente hipótese, a causa não terá que ser decidida de modo 

uniforme para o réu e para a referida empresa, não incidindo então na 

hipótese do art. 47 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre 

litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – INCOMPETENCIA ABSOLUTA 

PELA NECESSIDADE DE PERICIA A reclamada arguiu em preliminar a 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas constantes 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. PRELIMINAR – 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de Carência da Ação – 

Falta de Interesse Processual da autora, em razão da ausência de 

comprovação de que houvera a tentativa de resolução administrativa da 

demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da Inafastabilidade da 

Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, neste 

sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 8ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos 

termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO INDEFERINDO O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA - 

INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DE ILEGITIMIDADE DA 

INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA - DISPENSA DE 

PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À OPERADORA DE 

TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 

5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO DE ANOTAÇÃO NO 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO PERIGO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 66-98137-1913, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 18/04/2019, a rede de 

telefonia da requerida permaneceu inoperante, causando transtornos, 

especialmente pelo fato de ser a única operadora de celular que atende a 

cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua defesa alega que não 

houve a interrupção do fornecimento de serviço e que podem ocorrer 

“sombras” que afetam o fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos 

autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Não restou 

demonstrada a relação de consumo existente entre as parte, pois não 

logrou êxito em comprovar a relação com a reclamante, uma vez que a 

requerente não trouxe aos autos qualquer conta ou outro documento que 

demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica informada, e ainda, 

os números de protocolos juntados não demonstram qualquer relação com 

a linha telefônica requerida ou com a empresa ré, haja vista que 

correspondem aos mesmos protocolos de atendimento informado nas 

demais demandas ajuizadas pelo mesmo patrono concernente aos 

mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não sendo possível aferir 

qualquer ligação com a linha telefônica do reclamante (id. 20129658, 

20129660 e 20129663) sendo utilizada em reiteradas demandas a respeito 

do mesmo fato. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual 

Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que comprove, por meio dos elementos carreados 

aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. Nesse sentido colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
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PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora alega ter 

suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, não 

apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha lhe 

submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por CRISTIANO SILVA DE ALMEIDA em face de TIM 

S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-49.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000161-49.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:GILMAR 

FERREIRA RODRIGUES JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR POLO PASSIVO: RICARDO 

BORGES LEAO JUNIOR FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

03/04/2020 Hora: 14:45 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, 

TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-85.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO NAZARE EVARISTO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SENTENÇA Processo: 1001008-85.2019.8.11.0021. AUTOR(A): MARIA DO 

NAZARE EVARISTO SOARES RÉUS: TIM CELULAR S.A. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos verifico que o Reclamante, não compareceu à audiência de 

conciliação (ID: 27095354), mesmo tendo sido devidamente intimada na 

pessoa de seu advogado. Anoto que a presença da parte na audiência é 

obrigatória, devendo esta apresentar sua justificativa até a abertura da 

sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. Corroborando: “QUESTÃO 

PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM 

AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva 

Rodrigues deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme 

termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em 

suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito 

com relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do 

artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 
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corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Posto isso, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução 

de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência de 

conciliação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a 

decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação
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SENTENÇA Processo: 1001015-77.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): CLAUDIA 

DA SILVA ARAUJO RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência. Desta forma, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE POLO Acolho o 

pedido de retificação do polo passivo suscitado pela requerida para que 

conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., a pessoa jurídica 

TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da incorporação societária e 

da sucessão empresarial/processual, sendo o feito conduzido, desde 

logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 02.421.421/0001-11. 

PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO Alega a 

reclamada em preliminar a necessidade de litisconsórcio passivo 

necessário com a Agência Nacional de Telecomunicações _ ANATEL. Não 

há litisconsórcio passivo necessário, sendo impossível a inclusão no pólo 

passivo da presente ação de pessoa jurídica que não tenha feito parte do 

negócio jurídico entabulado entre as partes. Na presente hipótese, a 

causa não terá que ser decidida de modo uniforme para o réu e para a 

referida empresa, não incidindo então na hipótese do art. 47 do Código de 

Processo Civil, que dispõe sobre litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – 

INCOMPETENCIA ABSOLUTA PELA NECESSIDADE DE PERICIA A 

reclamada arguiu em preliminar a Incompetência deste Juízo ante a 

necessidade de produção de prova técnica, entendo que resta afastada, 

haja vista que as provas constantes nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL A preliminar de Carência da Ação – Falta de Interesse 

Processual da autora, em razão da ausência de comprovação de que 

houvera a tentativa de resolução administrativa da demanda, deve ser 

rejeitada em razão do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição insculpido 

no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, neste sentido: DECISÃO: 

ACORDAM os Julgadores integrantes da 8ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar 

provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do 

Relator. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA 

RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE 

INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO 

REALIZADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA - DISPENSA DE PRÉVIA 

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À OPERADORA DE TELEFONIA - 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO PERIGO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 66-98120-1861, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 18/04/2019, a rede de 

telefonia da requerida permaneceu inoperante, causando transtornos, 

especialmente pelo fato de ser a única operadora de celular que atende a 

cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua defesa alega que não 

houve a interrupção do fornecimento de serviço e que podem ocorrer 

“sombras” que afetam o fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos 

autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Não restou 

demonstrada a relação de consumo existente entre as parte, pois não 

logrou êxito em comprovar a relação com a reclamante, uma vez que a 

requerente não trouxe aos autos qualquer conta ou outro documento que 

demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica informada, e ainda, 

os números de protocolos juntados não demonstram qualquer relação com 

a linha telefônica requerida ou com a empresa ré, haja vista que 

correspondem aos mesmos protocolos de atendimento informado nas 

demais demandas ajuizadas pelo mesmo patrono concernente aos 

mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não sendo possível aferir 

qualquer ligação com a linha telefônica do reclamante (id. 20095460, 

20095458 e 20095462) sendo utilizada em reiteradas demandas a respeito 

do mesmo fato. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual 

Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que comprove, por meio dos elementos carreados 

aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. Nesse sentido colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora alega ter 

suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, não 

apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha lhe 

submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 
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ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por CLAUDIA DA SILVA ARAUJO em face de TIM 

S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação
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SENTENÇA Processo: 1001021-84.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): 

MARCELINA MACHADO DA CUNHA ANDRADE RÉU: TIM S.A. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

RETIFICAÇÃO DE POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo 

suscitado pela requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM 

CELULAR S.A., a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em 

decorrência da incorporação societária e da sucessão 

empresarial/processual, sendo o feito conduzido, desde logo, pela 

incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO Alega a reclamada em preliminar 

a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a Agência 

Nacional de Telecomunicações _ ANATEL. Não há litisconsórcio passivo 

necessário, sendo impossível a inclusão no pólo passivo da presente 

ação de pessoa jurídica que não tenha feito parte do negócio jurídico 

entabulado entre as partes. Na presente hipótese, a causa não terá que 

ser decidida de modo uniforme para o réu e para a referida empresa, não 

incidindo então na hipótese do art. 47 do Código de Processo Civil, que 

dispõe sobre litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – INCOMPETENCIA 

ABSOLUTA PELA NECESSIDADE DE PERICIA A reclamada arguiu em 

preliminar a Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção 

de prova técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas 

constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. 

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de 

Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da autora, em razão da 

ausência de comprovação de que houvera a tentativa de resolução 

administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da 

Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 

8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de agravo de 

instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 66-98124-4143, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 18/04/2019, a rede de 

telefonia da requerida permaneceu inoperante, causando transtornos, 

especialmente pelo fato de ser a única operadora de celular que atende a 

cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua defesa alega que não 

houve a interrupção do fornecimento de serviço e que podem ocorrer 

“sombras” que afetam o fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos 

autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Não restou 

demonstrada a relação de consumo existente entre as parte, pois não 

logrou êxito em comprovar a relação com a reclamante, uma vez que a 

requerente não trouxe aos autos qualquer conta ou outro documento que 

demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica informada, e ainda, 

os números de protocolos juntados não demonstram qualquer relação com 

a linha telefônica requerida ou com a empresa ré, haja vista que 

correspondem aos mesmos protocolos de atendimento informado nas 

demais demandas ajuizadas pelo mesmo patrono concernente aos 

mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não sendo possível aferir 
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qualquer ligação com a linha telefônica do reclamante (id. 20099076, 

20099079 e 20099080) sendo utilizada em reiteradas demandas a respeito 

do mesmo fato. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual 

Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que comprove, por meio dos elementos carreados 

aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. Nesse sentido colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora alega ter 

suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, não 

apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha lhe 

submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por MARCELINA MACHADO DA CUNHA ANDRADE 

em face de TIM S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa 

Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão 

proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001001-93.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERALDA BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001001-93.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): MARIA 

GERALDA BORGES DOS SANTOS RÉU: TIM S.A. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO Alega a reclamada em preliminar a necessidade de 

litisconsórcio passivo necessário com a Agência Nacional de 

Telecomunicações _ ANATEL. Não há litisconsórcio passivo necessário, 

sendo impossível a inclusão no pólo passivo da presente ação de pessoa 

jurídica que não tenha feito parte do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Na presente hipótese, a causa não terá que ser decidida de modo 

uniforme para o réu e para a referida empresa, não incidindo então na 

hipótese do art. 47 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre 

litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – INCOMPETENCIA ABSOLUTA 

PELA NECESSIDADE DE PERICIA A reclamada arguiu em preliminar a 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas constantes 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. PRELIMINAR – 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de Carência da Ação – 

Falta de Interesse Processual da autora, em razão da ausência de 

comprovação de que houvera a tentativa de resolução administrativa da 

demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da Inafastabilidade da 

Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, neste 

sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 8ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos 

termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO INDEFERINDO O 
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PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA - 

INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DE ILEGITIMIDADE DA 

INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA - DISPENSA DE 

PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À OPERADORA DE 

TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 

5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO DE ANOTAÇÃO NO 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO PERIGO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 66-98128-1517, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 07/04/2019 e 18/04/2019, a rede de 

telefonia da requerida permaneceu inoperante, causando transtornos, 

especialmente pelo fato de ser a única operadora de celular que atende a 

cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua defesa alega que não 

houve a interrupção do fornecimento de serviço e que podem ocorrer 

“sombras” que afetam o fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos 

autos verifico que razão não assiste ao Reclamante. Não restou 

demonstrada a relação de consumo existente entre as parte, pois não 

logrou êxito em comprovar a relação com a reclamante, uma vez que a 

requerente não trouxe aos autos qualquer conta ou outro documento que 

demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica informada, e ainda, 

os números de protocolos juntados não demonstram qualquer relação com 

a linha telefônica requerida ou com a empresa ré, haja vista que 

correspondem aos mesmos protocolos de atendimento informado nas 

demais demandas ajuizadas pelo mesmo patrono concernente aos 

mesmos fatos e à mesma causa de pedir, não sendo possível aferir 

qualquer ligação com a linha telefônica do reclamante (id. 20082643, 

20082644 e 20082647) sendo utilizada em reiteradas demandas a respeito 

do mesmo fato. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual 

Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que comprove, por meio dos elementos carreados 

aos autos, fazer jus ao direito material pleiteado. Nesse sentido colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 

de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora alega ter 

suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, não 

apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha lhe 

submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por MARIA GERALDA BORGES DOS SANTOS em 

face de TIM S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação
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ROMYS RODRIGUES NEGRAMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))
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PROCESSO n. 1000162-34.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ROMYS 

RODRIGUES NEGRAMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILMAR 

FERREIRA RODRIGUES JUNIOR POLO PASSIVO: MANOEL GOMES BRITO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/04/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-19.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROMYS RODRIGUES NEGRAMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL GOMES BRITO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000163-19.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ROMYS 

RODRIGUES NEGRAMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILMAR 

FERREIRA RODRIGUES JUNIOR POLO PASSIVO: MANOEL GOMES BRITO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/04/2020 Hora: 15:15 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-71.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DA SILVA IZIDORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000166-71.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:WILLIAN DA 

SILVA IZIDORIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILMAR FERREIRA 

RODRIGUES JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 03/04/2020 Hora: 15:30 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 

390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 

78635-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-56.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEODETE GOMES PEREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA APARECIDA VILELA DA LUZ OAB - MT22758/O 

(ADVOGADO(A))

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES OAB - MT24153/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000167-56.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:LEODETE GOMES 

PEREIRA DA CUNHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESLANI SANDRA 

DA CONCEICAO MENDES, LUDMILLA APARECIDA VILELA DA LUZ POLO 

PASSIVO: ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/04/2020 Hora: 15:45 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101176 Nr: 4432-92.2018.811.0020

 AÇÃO: Sindicância->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JDDDCDAA-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, Tomás de Aquino Silveira Boaventura 

- OAB:3.565-B

 Fica Vossa Senhoria, devidamente, intimado da audiência para inquirição 

das testemunhas arroladas pelo sindicado, designada para o dia 06 de 

fevereiro de 2020 às 14horas horário oficial de Mato Grosso, na sala de 

audiência da segunda vara desta comarca.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Secretaria da Comissão

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001061-69.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS ANTONIO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IU SEGUROS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE ALTO ARAGUAIA ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: designar Audiência de Conciliação para o dia 30 de março de 2020 , às 

15:00 horas (MT). ALTO ARAGUAIA, 29 de janeiro de 2020. ALCIDONIO 

COUTINHO QUEIROZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE ALTO ARAGUAIA E 

INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 143, CENTRO, ALTO ARAGUAIA 

- MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 34811410

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14971 Nr: 1247-03.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VICTOR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. INTIME-SE o Embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

o histórico de pagamento do beneficio concedido a Victor Pereira da Silva, 

referente ao período de 01/01/2006 a 01/01/2008, bem como novo calculo 

do valor que entende ser devido, devidamente atualizado.

2. Após, oportunize 15 (quinze) dias para a exequente/impugnada se 
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manifestar.

3. Em seguida, faça a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32829 Nr: 368-83.2011.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMARI CESAR DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Previamente a análise dos pedidos expropriatórios, INTIME-SE a parte 

credora/exequente na pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar planilha de cálculo atualizada ou dar total 

quitação a dívida.

2. Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54674 Nr: 303-20.2013.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROTAL HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA PITALUGA MOREIRA 

DE CASTRO - OAB:19.883/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança em que foi requerido por ROTAL 

HOSPITALAR LTDA o cumprimento de sentença em face do MUNICIPIO DE 

ARAGUAINHA.

2. O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu regras próprias e 

específicas para o cumprimento de sentença que reconhece a obrigação 

da Fazenda Pública de pagar quantia certa, inclusive quanto à sistemática 

de expedição de precatórios e requisições de pequeno valor, a depender 

da quantia dos valores devidos.

 3. Conforme indicação do(a) exequente, o montante devido pelo Município 

corresponde a pouco mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais), perfazendo 

quantia a ser paga mediante requisição de pequeno valor. Cumpre 

destacar que o diploma processual civil estabeleceu ser competência do 

próprio juízo singular a determinação para que o ente público proceda ao 

pagamento de obrigação de pequeno valor, in verbis:

 Art. 535 A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

 (...)

§ 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

 (...)

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

4. Diante do exposto, considerando que o Município foi devidamente 

intimado e quedou-se inerte, HOMOLOGO o cálculo apresentado as fls. 

02/03 e DETERMINO EXPEÇA-SE, ao executado, Requisição de Pequeno 

Valor em favor do(a) credor(a), observando-se o disposto no art. 535 do 

CPC.

CUMPRA-SE.

Às providências.

Alto Araguaia/MT, 21 de novembro de 2019.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 6646 Nr: 1207-26.2002.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E AGRONOMIA, TARCISO BASSAN VEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA NOGUEIRA MOREIRA DE CARVALHO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio Preza Daltro - 

OAB:7.285-MT, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, Ruy 

Nogueira Barbosa - OAB:4.678-MT, TATYANE CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:8508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5. Transcorrido, na hipótese, o prazo de 5 (cinco) anos no arquivo 

provisório sem qualquer manifestação do credor/exequente e resultando 

na ocorrência prescrição intercorrente – Lei n. 6.830/80, art. 40, § 4º, com 

redação incluída pela Lei n. 11.051/2004 -, julgo IMPROCEDENTE o pedido 

inicial e, consequentemente, EXTINGO a EXECUÇÃO FISCAL - CPC, art. 

487, II, c/c art. 925 c/c art. 156, V, da Lei n. 5.172/66.6. Ausente 

penhora/arresto efetivada nos autos, deixo determinar o levantamento e 

demais atos relacionados à constrição de bens.7. DEIXO de condenar nos 

ônus sucumbenciais, ante o que dispõe os arts. 26 e 39, da Lei n. 

6.830/80 e pelo fato de serem isentos de custas judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações - Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 4º, 

parágrafo único; CNGC, art. 460 e ss. -, com exceção das remanescentes 

despesas com diligências/transporte dos OJAs, salvo se a Fazenda 

Pública proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 

5º, III c/c art. 648 -, correios e fotocópias, as quais deveriam ser 

suportadas/adiantadas pela Fazenda Pública, por não se constituírem 

custas ou emolumentos – CNGC, art. 460, caput e § 2º; TJMT PLENO, 

Agravo Regimenta l  em Mandado de Segurança n . 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ.8. Transitada em julgado ou na hipótese de renúncia ao 

prazo recursal, proceda com as baixas necessárias e 

ARQUIVE.Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 

4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – 

CNGC.P. I. Cumpra.Alto Araguaia/MT, 17 de dezembro de 2019.MARINA 

CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16989 Nr: 475-06.2006.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARÇAL & RIBEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AÉCIO BENEDITO ORMOND - 

OAB:6397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

requerente, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, consequentemente, 

JULGO EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

CPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII.8. Isento de custas.9. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações de estilo.Prescindível o registro da sentença, nos 

termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3497 Nr: 130-89.1996.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZAIR RODRIGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON JOSÉ DE GIORGIO - 

OAB:50.507-SP

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL tendo como partes as em 
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epígrafe, em que, no decorrer do procedimento, a exequente/credora, 

informou o cancelamento da CDA n. 349/96.

É o relatório. Fundamento e decido.

O credor/exequente comunicou o cancelamento da CDA objeto da lide e 

isso faz com que o processo de execução fiscal seja extinto.

Isso posto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, III, do CPC c/c art. 26 da Lei n. 

6.830/80.

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário.

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive.

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1627 Nr: 784-37.2000.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM LOPES DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIDIO BARACHEL DE REZENDE (ESPÓLIO), 

AMÉLIA LOPES DE REZENDE (espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO requerido por JOAQUIM LOPES DE 

REZENDE em razão do falecimento de EMIDIO BARACHEL DE REZENDE e 

AMÉLIA LOPES DE REZENDE, todos qualificados.

Entrementes, foi determinado à intimação do inventariante pessoalmente e 

na pessoa de seu patrono para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação e 

promover o que lhe compete, com advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, III e §§ 1º e 2º, e IV, do CPC – fl. 22.

Intimação via DJe em 08/08/2019 – Sistema Apolo. Tentativa de intimação 

pessoal em 25/09/2019, todavia restou negativa por mudança de endereço 

– fl. 25.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário. DECIDO.

 Primeiramente, em consulta ao Sistema Apolo verifico que não há 

documentos pendentes de juntada, portanto, nesta data, certifico o 

decurso de prazo para o advogado do requerente manifestar o interesse 

de seu cliente em prosseguir com a demanda.

Após analisar cuidadosamente os autos, o que se verifica é que o 

processo merece ser declarado extinto sem resolução do mérito, por 

conta do evidente desinteresse da parte.

 Note-se que há aproximadamente 19 anos o feito se arrasta na 

esperança de que o inventariante e seu patrono, providenciassem o 

necessário para o deslinde do inventário, cumprindo as diligências 

necessárias, contudo, quedaram-se inertes, não demonstrando interesse 

algum na solução do processo.

 Pois bem. Sabe-se que, invocada a jurisdição, o processo se desenvolve 

sob a direção do juiz, de forma que lhe assegure andamento rápido. A 

marcha do processo, entretanto, solicita a colaboração das partes. Tem 

assim, as partes, o ônus de contribuir para o desenvolvimento normal do 

procedimento, sujeitando-se às consequências da falta de sua efetiva 

colaboração. É a chamada inércia processual. Sobremaneira grave é a 

contumácia dos herdeiros. Fora invocado a prestação jurisdicional do 

Estado e, portanto, mais pesado é o seu ônus de colaboração processual.

 No caso presente dos autos, embora o juízo tenha empreendido esforços 

no intuito de dar impulso ao feito após a longa paralisação processual, 

determinando a intimação da inventariante e seu patrono para 

manifestarem interesse e providenciarem o necessário para o deslinde do 

inventário, devidamente intimados na pessoa do advogado em nada 

contribuiram, demonstrando, assim, que não tem interesse em dar 

prosseguimento no processo.

Enfatiza-se que esta ausente os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, eis que os interessados 

não deram prosseguimento no inventário.

Portanto, trata-se de hipótese de extinção sem resolução do mérito, pois 

não se justifica a existência de um processo judicial – cujo custo engloba 

despesas com remuneração de magistrado e servidores, manutenção de 

prédio, equipamentos, estrutura física, materiais, gastos com energia, 

água, etc. – quando as partes simplesmente não demonstram empenho em 

obter a tutela jurisdicional.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, a propósito, está alinhada ao quanto 

consignado acima, visto que o abandono do processo e o interesse em se 

habilitar nos autos para dar prosseguimento com o inventário são causas 

análogas. Confira-se:

 APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. INÉRCIA DO 

INVENTARIANTE. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE . 1- No caso de 

inércia do inventariante em dar andamento ao feito, o juiz pode, diante do 

exame das circunstâncias do caso concreto e considerando os princípios 

da economicidade e da eficiência, ao invés de removê-lo, julgar extinto o 

inventário que se encontra paralisados há mais de três anos. 2 

Inexistência de obrigatoriedade do inventário judicial, salvo no caso de 

haver testamento ou interesse de incapaz, uma vez que o artigo 982 do 

CPC prevê a possibilidade de o inventário dos bens e a sua partilha serem 

feitos através de escritura pública. 3 - Não há prejuízo para a Fazenda 

Pública se a extinção do inventário pelo rito ordinário se deu antes da 

homologação do cálculo do imposto de transmissão porque, nesta 

hipótese, não há que se cogitar do decurso dos prazos decadencial para 

a constituição do crédito tributário ou prescricional para a sua cobrança. 4 

- Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 9706020018190066 

RJ 0000970-60.2001.8.19.0066, Relator: DES. HELENO RIBEIRO P NUNES, 

Data de Julgamento: 09/02/2010, OITAVA CÂMARA CIVEL, Data de 

Publicação: 19/02/2010).

APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. INVENTARIANTE E 

HERDEIROS INTIMADOS PESSOALMENTE. INÉRCIA DAS PARTES. 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO 

ARTIGO 267, INCISO VI, CPC. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E 

DESPROVIMENTO. - O processo de inventário pode ser extinto sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, quando o inventariante e demais herdeiros, apesar de 

intimados pessoalmente, não cumprem as diligências necessárias ao 

regular andamento do feito . ( TJ-RN - AC: 93783 RN 2010.009378-3, 

Relator: Des. Amílcar Maia, Data de Julgamento: 01/12/2011

 No caso dos autos, o inventariante, intimada na pessoa de seu patrono, 

não manifestou interesse em dar continuidade ao inventário, ficando assim 

evidente o total desinteresse pela mesma, a qual não pode se perpetuar 

no tempo, sem resultado algum, pela inércia, desídia e falta de interesse 

dos herdeiros.

 In casu, mesmo em se tratando de ação de inventário, não vemos 

problema algum em se declará-lo extinto sem resolução do mérito, visto 

que este Juízo lançou mão de todos os recursos possíveis para 

oportunizar aos demais herdeiros que, possivelmente, desconheciam dos 

autos, o prosseguimento do inventário.

Não bastasse isto, pode se afirmar que a decisão que extingue sem 

resolução do mérito o inventário não reflete prejuízo algum aos herdeiros, 

na medida em que atualmente o inventário judicial é desnecessário, devido 

à nova redação dada ao artigo 610 do CPC, que permite o procedimento do 

inventário e partilha por meio de escritura pública, salvo nas hipóteses de 

existência de testamento ou interesse de incapaz. Logo, o interesse dos 

herdeiros no término do procedimento, com a consequente partilha dos 

bens, deixou de ser um obstáculo visto de forma genérica à extinção do 

processo em razão da inércia do inventariante.

Na hipótese, também não se pode dizer que a extinção do feito acarretará 

prejuízos ao Fisco, isto porque a Fazenda Pública não necessita do 

procedimento judicial do inventário para constituir e receber o seu crédito. 

Todo o tributo, qualquer que seja a modalidade de lançamento inicialmente 

cabível, pode ser lançado de ofício e de forma direta pela autoridade 

administrativa.

Conforme se vê da doutrina de Hugo de Brito Machado, "Qualquer tributo 

pode ser lançado de ofício, desde que não tenha sido lançado 

regularmente na outra modalidade." (In Curso de Direito Tributário, 29ª 

edição, Malheiros, 2008, pág. 177).

Assim tem orientado nossos tribunais:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ITCD. MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. A 

Fazenda Pública tem prazo de 05 anos para constituir o crédito tributário, a 
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contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 

poderia ter sido efetuado. Inteligência do artigo 173, I, do Código tributário 

Nacional. Esse prazo é decadencial e depois de transcorrido faz 

desaparecer o direito de constituir o crédito tributário. No caso do ITCD, a 

Fazenda Pública não necessita do procedimento jurisdicional do inventário 

para lançar o ITCD, pois todo o tributo, independentemente da modalidade 

de lançamento, pode ser lançado de ofício, através de procedimento 

administrativo. E a Fazenda tem desde logo ciência de todos os óbitos e 

dados necessários ao início do procedimento administrativo. Ademais, 

ainda que se quisesse exigir inventário para o lançamento do ITCD, vale 

lembrar que a Fazenda Pública tem legitimidade para requerer a abertura 

desse procedimento, em caso de inércia dos demais legitimados. 

Inteligência do art. 988, IX, do Código de Processo Civil. Assim, o 

lançamento do ITCD pode ser feito já a partir da ocorrência do próprio fato 

gerador, seja por procedimento administrativo, ou seja pela abertura do 

inventário a requerimento da própria Fazenda Pública. E nesse contexto, o 

prazo decadencial de 05 anos para constituir o crédito tributário deve 

passar a fluir a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 

ocorreu o fato gerador. No caso dos autos, o fato gerador do tributo ¿ o 

evento morte ¿ se deu em 1995. Logo, o prazo decadencial para constituir 

o crédito tributário passou a fluir em janeiro de 1996, e se encerrou 05 

anos depois, em janeiro de 2001. A esta altura, 14 anos depois do fato 

gerador, e 08 anos depois de encerrado o prazo decadencial previsto em 

lei, a Fazenda Pública já não tem mais direito de constituir o crédito 

tributário, em função da decadência. DERAM PROVIMENTO.” (TJ/RS – 8ª 

CÂMARA CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 70022960520 - 

RELATOR: RUI PORTANOVA - JULGADO EM 14/05/2009).

Noutro plano, a extinção sem resolução do mérito do inventário se justifica 

pelos princípios constitucionais da economicidade e da eficiência, 

reafirmados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em forma de metas, 

que se constituem em um conjunto de políticas judiciárias a ser observado 

por todos os tribunais do país. A eliminação dos processos que se 

encontram paralisados nos arquivos do Poder Judiciário permitirá a 

redução dos altos custos com a sua conservação, assim como 

proporcionará uma maior agilidade e eficiência na tramitação dos 

processos.

Frisa-se que, in casu, a desídia do causídico peticionante é patente, 

devendo responder por eventuais prejuízos causados ao seu mandatário, 

nos termos do artigo 932, III, do Código Civil.

In verbis:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em 

sua companhia;

II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas 

mesmas condições;

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e 

prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Diante disto e considerando que a decisão que extingue o processo sem 

resolução do mérito é mais benéfica aos herdeiros do que aquele que 

considerar a vacância da herança, eis que poderão se valer da via 

extrajudicial para concretização do inventário, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

485, IV, do CPC.

Sem custas remanescentes.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Transitada em julgado, ARQUIVEM os autos com as baixas e anotações de 

estilo.

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

P. I. Cumpra.

Alto Araguaia, 07 de janeiro de 2020.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17515 Nr: 29-18.1997.811.0020

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCDM, MCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Portanto, considerando o acima exposto, e ainda: (i) a necessidade de 

cumprimento as metas do Conselho Nacional de Justiça; (ii) que o 

processo em referência está arquivado, provisoriamente, há muito tempo, 

sem qualquer manifestação dos interessados; e (iii) o princípio da razoável 

duração do processo judicial, insculpido no inciso LXXVIII, do art. 5º, da 

Constituição/88; JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO, 

pela falta de interesse de agir superveniente, na forma do art. 485, VI, do 

CPC.8. Isento de custas. 9. Desnecessária intimação do devedor, visto 

que não fora citado.10. Ao trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se 

imediatamente ao ARQUIVO DEFINITIVO.11. Prescindível o registro da 

sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.P. I. Cumpra.Alto Araguaia/MT, 14 

de janeiro de 2020.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68958 Nr: 259-93.2016.811.0020

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDS, YRSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:18045/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heloísa Maria de Resende - 

OAB:19209-O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA por seu procurador, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das Custas 

Processuais no importe de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

ref. 20. Fica o intimando, cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida 

clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco, a palavra “custas” 

depois clicar na última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES” em seguida preencher os campos com o número único 

do processo: 259-93.2016.811.0020, vai aparecer os dados do processo. 

Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então 

clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar o 

item custas e preencher com o valor R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos ) clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um 

Boleto, imprima-o e após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias "implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23447 Nr: 3106-49.2008.811.0020

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO S/A - DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVERCINA ALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO DE SOUZA 

MORAES - OAB:4834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES BORGES REZENDE 

JUNIOR - OAB:5374/0

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte IMPUGNANTE por seu procurador, para 

que efetuem, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das Custas 

Processuais no importe R$ 8.582,11 (Oito mil quinhentos e oitenta e dois 

reais e onze centavos), a que foi condenada nos termos da r. sentença 

de fls. 15/18. Este valor deverá ser recolhido num único boleto, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 4.465,39 (Quatro mil, 

quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos) e o valor 

da taxa judiciária de R$ 4.116,72 (quatro mil cento e dezesseis reais e 

setenta e dois centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida 
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clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco, a palavra “custas” 

depois clicar na última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES” em seguida preencher os campos com o número único 

do processo, como por exemplo: 3106-49.2008.811.0020, vai aparecer os 

dados do processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem 

em laranja, então clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do 

pagante. Marcar os itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o 

valor de cada um (apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai 

gerar um Boleto. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar 

a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias "implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT".

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000320-29.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. DE REZENDE - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000320-29.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 80.434,82 ESPÉCIE: [Bancários]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JOAQUIM AUGUSTO DA COSTA 

MARQUES, 761, Apto 141, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-008 

POLO PASSIVO: Nome: J. B. DE REZENDE - ME Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO do Polo Ativo para, no prazo de 05 

(cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça no 

valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por ato, conforme Provimento n° 

07/2017-CGJ, por depósito junto à central de processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que 

deverá a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), link "emissão de 

guias on-line", procurar "diligência/emissão de guia de diligência", devendo 

o comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo, para 

cumprimento do mandado. Alto Araguaia - MT, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000088-17.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA FERRAZ DE MORAES OAB - SP399960 (ADVOGADO(A))

DANIELE CAROLINE VIEIRA LEMOS DE SOUZA OAB - SP224422 

(ADVOGADO(A))

CAIO BELO RODRIGUES OAB - SP310116 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000088-17.2019.8.11.0020. Vistos, 

etc. Há a notícia nos autos da interposição de recurso de agravo de 

instrumento (id. 18733619). Nada obstante os argumentos declinados pela 

parte, não vislumbro motivos para a retratação da decisão recorrida, 

motivo pelo qual a mantenho pelos seus próprios fundamentos. No mais, 

CUMPRAM-SE os demais comandos da decisão de ref. 23. Às 

providências. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000391-31.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO LUIZ FERRARI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000391-31.2019.8.11.0020. Vistos, 

etc. 1. CITE-SE a parte executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de penhora de 

tantos bens quantos bastem para a garantia do débito e seus acréscimos. 

2. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e sua 

avaliação, devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter todos 

os elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, 

INTIMANDO na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 

1° c/c artigo 870 e ss. do CPC/2015). 3. Lembrando que, recaindo a 

penhora sobre bens móveis, deverá o meirinho indagar ao executado 

acerca de sua propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, 

descrevendo o real estado de conservação do bem e outras informações 

complementares que entender pertinentes. Por outro lado, recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, deverá o Senhor Oficial de Justiça proceder à 

constatação a fim de apurar se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), 

bem como intimar o cônjuge (artigo 842 do CPC/2015). 4. O oficial de 

justiça, não encontrando a parte executada para citá-la, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, 

nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar as mesmas 

duas vezes em dias distintos, de tudo certificando no mandado (artigo 

830, § 1° do CPC/2015). 5. Na forma do artigo 840, inciso II, § 1° do 

CPC/2015, efetuada a penhora de bem móvel, fica o exequente nomeado 

como depositário dos mesmos, devendo conservá-los e manter a guarda 

dos mesmos. 6. Indicado para penhora bem imóvel lavre-se o competente 

termo nos autos, cabendo à parte exequente providenciar, para 

presunção absoluta de conhecimento de terceiros, o respectivo registro 

no ofício imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do 

ato e independentemente de mandado judicial, na forma do artigo 844 do 

CPC/2015. 7. CONSIGNE-SE no mandado a faculdade conferida aos 

devedores contida no artigo 916 CPC/2015. 8. FIXO os honorários 

advocatícios em de 10% do valor da causa, in verbis artigo 827 do 

CPC/2015. Para o caso de integral pagamento da dívida, no prazo de três 

dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela metade (§ 1° artigo 

827 do CPC/2015). 9. Caso haja pagamento, diga a parte exequente em 05 

(cinco) dias, ficando ciente que a inércia implicará em presunção de 

quitação e extinção da execução. 10. Caso não haja pagamento INTIME-SE 

a parte autora para que indique bens passíveis de penhora em nome dos 

devedores, no prazo de 20 (vinte) dias. Desatendido, ficam, desde logo, 
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determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o artigo 1.181 da 

CNGC. 11. Sendo negativa a citação INTIME-SE a parte autora para que 

promova a citação, sob pena de extinção anômala do processo. 12. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 

2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000557-63.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO BORGHI FRANCISCO OAB - SP337535 (ADVOGADO(A))

JOAO HENRIQUE FEITOSA BENATTI OAB - SP242803 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000557-63.2019.8.11.0020. Vistos 

etc. 1) INTIME-SE a executada, para, se quiser, impugnar a presente 

execução de sentença, no prazo de trinta (30) dias (art. 535, NCPC). 2) 

Oferecida impugnação, MANIFESTE-SE a exequente, no prazo de 10 (dez) 

dias, vindo os autos CONCLUSOS na sequência. 3) Se decorrer o prazo 

legal sem apresentação de impugnação, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (CPC, artigo 535, § 3°, inciso I e II), observando o 

artigo 5° da Resolução 115 do CNJ. 4) CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 53187 Nr: 2667-96.2012.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA ELIAS DA SILVA E CIA LTDA ME, 

THIAGO ELIAS RODRIGUES, HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO 

MÚLTIPLO, MAIRA RODRIGUES MÓVEIS PLANEJADOS, LOSANGO 

CREDNET, MARTA INÊS SILVA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA - 

OAB:11.082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA PEREIRA 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MG 105.287, FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG 76.696, MARCUS HENRIQUE FERREIRA 

NAVES - OAB:26787 - OAB/MT

 Cód. Apolo 53187

A requerida Francisca Elias da Silva e Cia Ltda. ME ainda não foi citada, 

não havendo informação quanto ao cumprimento da carta de citação 

expedida à fl. 57.

Desse modo, DILIGENCIE-SE a Secretaria Judiciária quanto ao cumprimento 

da referida carta de citação.

Restando infrutífera a tentativa de localização da ré, DÊ-SE vista à parte 

autor para que promova a citação, declinado o endereço atualizado da 

requerida, no prazo de 10 (dez) dias.

Citada a requerida supramencionada e oferecida a contestação, 

MANIFESTE-SE a parte autora, no prazo legal.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Alto Araguaia-MT, 30 de janeiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33189 Nr: 728-18.2011.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACY CÂNDIDO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A (BV FINANCEIRA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Belinati Garcia 

Lopes - OAB:11877-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA por intermédio de seus 

procuradores, para que efetuem, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das Custas Processuais no importe R$ 6.502,81 (Seis mil 

quinhentos e dois reais e oitenta e um centavos), a que foi condenada nos 

termos da r. sentença de fls. 111/116. Este valor deverá ser recolhido num 

único boleto, discriminando o valor das custas, sendo R$ 3.324,20 (Três 

mil trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) e o valor da taxa 

judiciária de R$ 3.178,61 (Três mil cento e setenta e oito reais e sessenta 

e um centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em seguida 

clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco, a palavra “custas” 

depois clicar na última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES” em seguida preencher os campos com o número único 

do processo, como por exemplo: 728-18.2011.811.0020, vai aparecer os 

dados do processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem 

em laranja, então clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do 

pagante. Marcar os itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o 

valor de cada um (apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai 

gerar um Boleto. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar 

a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias "implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 57356 Nr: 332-36.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDETE TEODORO DE RESENDE, DEVARCI DO 

NASCIMENTO RODRIGUES, EVA GONÇALVES DE JESUS, FRANCISCO DE 

ASSIS IRIGARAY, VALDIVINO PEREIRA DOS SANTOS, MARLAM JOSÉ DE 

REZENDE, CÉLIA APARECIDA BARBOSA, JOSÉ JACINTO FILHO, 

REGINALDO ARANTES DE SOUZA, MARIA LEILA RIBEIRO DA COSTA, 

JACIRA BORGES FRAGA, IRACILDA RODRIGUES DA SILVA, ANA MARIA 

DE OLIVEIRA, SIVAL APARECIDO DA CRUZ, JOSÉ TALVACI DOS 

SANTOS ASSIS, EUNICE ODETE WALTER, RENATA FIRMINO DE OLIVEIRA, 

JUDITH VIEIRA, MARCELO BARCELOS RODRIGUES, JOSÉ CARLOS 

FRAGA BUENO, ZELI BERNARDO LEMES DOS ANJOS, SANDRA PANIAGO 

BARBOSA DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO ELIAS FILHO, ROSINETE BATISTA 

FERREIRA, CLAUDIA CAMPOS DAVID DA SILVA, EBER LUIZA DA COSTA, 

SEBASTIANA TEODORO BARCELOS, NEURACI MORAES FRANÇA, 

ALMERI COSTA DE MIRANDA, MEIRY APARECIDA OLIVEIRA FRAGA, 

BRAULIO ALVES AGUIAR, MARIA HELENA ALVES DE CARVALHO, 

AUGOSTINHO JUSTINO DE SOUZA, SÔNIA DAVID PANIAGO, JOÃO 

BATISTA RIBEIRO, EPAMINONDAS DE CARVALHO GOULART, JURACY 

CÂNDIDO XAVIER, LILIAN CORRÊA DE OLIVEIRA, DOMINGOS MOREIRA 

DOS SANTOS, MARCOS AURÉLIO DA SILVA, ROMILDO JOSÉ DE 

OLIVEIRA, JOAO DOS SANTOS SOARES, DERCIONIL TEODORO 

RESENDE, ESPÓLIO DE ATAIDES ALVES RIBEIRO, ALBANÊZ BERIGO, 

MARIA AUXILIADORA FRAGA RODRIGUES, TÂNIA TEREZA ECHIVARRIA, 

DJALMA DANTAS PIRES, MARIA LUCIA VELOSCO DE CARVALHO, 

ODELICIO BORGES DE SOUZA, JULIO CESAR MENDES MORAES, DIVINO 

PEREIRA DA COSTA, ANELY MARIA DAVID, IVANILDA ROSA DA SILVA, 

IVAILTA FERREIRA DOS SANTOS, ZAIDE BORGES DE SOUZA, ZULEIDE 

MALAGUITTI, IRACY NORATA PALOMO, ISA HELENA RODRIGUES E 

RODRIGUES, ONILDO MONTEIRO MAGALHÃES, MARCO ANTÔNIO ALVES 

DA COSTA, MARIA LUZIA FRANCO SANTANA, RENATO APARECIDO DE 

MORAIS, CARLOS ALBERTO BORGES FRAGA, RINALDO COELHO 

CARDOSO, DEUZÉLIA RODRIGUES DE REZENDE BATISTA, JAIRO 

MARTINS LUZ, DEUSALINA TEODORO GOMES, REJANE DE SOUZA, 

EL`WÂNIA MARIA FÁVERO, SEBASTIÃO MARTINS DE SOUZA, PAULO 
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CESAR MANTAVAN, JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS, CLEONICE 

GARCIA VELASCO, SEBASTIÃO TEODORO DIAS, MANOELA D'ARC DOS 

SANTOS, LINDOMAR BORGES DE CARVALHO, ENILDE MARIA DE 

CAMPOS RODRIGUES, DIVINO ALEXANDRE DE SOUZA, LUZIA GOUVEIA 

CARVALHO, VALDEVINO MONTEIRO MAGALHÃES, MARIA APARECIDA 

DE SOUZA GARCIA, ANTONIO ESMERINO DA SILVA, MARIA SEVERINA 

REZENDE DE SOUZA, ZELIA FRANCISCA DE CARVALHO, ANTÔNIO JOSÉ 

DE SOUZA, SEBASTIÃO JUSTINO FILHO, JOSÉ DIONÍSIO ALVES DOS 

SANTOS, SEBASTIÃO BATISTA FRAGA, IZABEL ARRUDA PAEZANO, 

ADALBERTO RODRIGUES PANTALEÃO (Espólio), JOSÉ ELIAS DE SOUZA, 

IZALDETHE FERREIRA FRANÇA, JAIR JOSÉ DA SILVA, ALDECY 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, LAZARA MENDES TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT, MILTON DANTAS PIRES - 

OAB:16.579/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse contexto, conclui-se que a natureza do trabalho a ser 

desenvolvido pelo perito contábil apresenta um grau de média 

complexidade, reputando-se assim, irrazoável e desproporcional a verba 

honorária de R$3.720,00 (três mil setecentos e vinte reais) para cada um 

dos 96 (noventa e seis) servidores que compõe a lide, o que totaliza 

R$357.120,00 (trezentos e cinquenta e sete mil cento e vinte reais). Por 

outro lado, cumpre ressaltar que a Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

invocada pelos autores, refere-se ao pagamento de honorários pericias, 

sob responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, com recursos da 

União, Estados e Distrito Federal, conforme disposição do artigo 95, §3º, II, 

do CPC, o que não é o caso dos autos, já que a gratuidade sequer foi 

postulada pelos requerentes, os quais, desde o princípio, têm arcado com 

as custas e demais despesas processuais. Assim, ante a excessividade 

dos valores cobrados, ACOLHO, EM PARTE, a impugnação aos honorários 

periciais e, em consequência, com fundamento no artigo 465, §4º, CPC 

ARBITRO os honorários do perito em R$1.000,00 (um mil reais) para cada 

cálculo/servidor, totalizando assim o montante final de R$96.000,00 

(noventa e seis mil). Pelo exposto, INTIMEM-SE as partes para que 

promovam o pagamento de 50% dos honorários periciais, nos termos da 

decisão de fl. 2.529.Após, INTIME-SE o perito para que dê inicio aos 

trabalhos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 08 de 

janeiro de 2020.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27021 Nr: 1399-12.2009.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FRAGA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624/O, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 Intimação dos advogados do denunciado, da audiência de inquirição de 

testemunhas designada para o dia 12/03/2020 às 17h30min, na 3ª Vara 

Criminal da comarca de Cuiabá/MT.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-66.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EZIR FERREIRA DA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000076-66.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:EZIR FERREIRA 

DA COSTA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 08/06/2020 Hora: 12:40 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, 

VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 31 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159569 Nr: 8086-89.2019.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZIL CONTEMPORANEO MOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCK & NUNES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL SPARRENBERGER - 

OAB:85.039/RS, MARIANA TEIXEIRA - OAB:117.801/RS, MURILO FOSS - 

OAB:114.307/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:64.590/MT

 Em cumprimento as determinações contidas na CNGC em seu CAPÍTULO 

VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- seção 16, impulsiono o feito para intimar a parte 

autora na pessoa do seu advogado para efetuar o pagamento da 

Diligência do Senhor oficial de justiça, no valor de 23,42(Vinte e três reais 

e quarenta e dois centavos) a ser depositada na conta do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. No prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160154 Nr: 259-90.2020.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLINICA VETERINÁRIA SAMVET DE SÃO CARLOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERCUS COMERCIAL LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MILANI DE LIMA - 

OAB:151.293/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento as determinações contidas na CNGC em seu CAPÍTULO 

VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- seção 16, impulsiono o feito para intimar a parte 

autora na pessoa do seu advogado para efetuar o pagamento da 

Diligência do Senhor oficial de justiça, no valor de 203,00(DUZENTOS E 

TRÊS REAIS) a ser depositada na conta do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. No prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159180 Nr: 7855-62.2019.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDE OURO VERDE 

-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON LUIZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-A, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - 

OAB:20.720-B, Marco Andre Honda Flores - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento as determinações contidas na CNGC em seu CAPÍTULO 

VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- seção 16, impulsiono o feito para intimar a parte 

autora na pessoa do seu advogado para efetuar o pagamento da 

Diligência do Senhor oficial de justiça, no valor de 203,00(DUZENTOS E 

TRÊS REAIS) a ser depositada na conta do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. No prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151093 Nr: 2976-12.2019.811.0008

 AÇÃO: Guarda c/c destituição do poder familiar->Processo de 
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Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDSR, APO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FELIPE TAQUES DE 

ALMEIDA BARROS - OAB:16742/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, compareceu nesta secretária da 1ª Vara a senhora Erenil 

Correa Pereira Oliveira, portadora do CPF 453.668.961-34 e afirmou que 

gostaria de dar continuidade no feito, a mesma informou que até o 

presente momento não foi realizado o estudo Psicossocial em sua 

residência, que fica localizada na Fazenda Santa Helena, Distrito Bauxi, 

Zona Rural, em Rosário Oeste - MT

Erenil Correa Pereira Oliveira

Parte Autora

 Déric Diogo Guedes

Estagiário

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94389 Nr: 3977-08.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dori Edson da Silva Taques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:MT/8184-A

 Vistos,

Ante o teor da certidão de fls. 143, ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151428 Nr: 3190-03.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCFR, LETICIA ADRIANE FERRARINI RINCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107, RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

- OAB:24.8967 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7255/MT, RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - OAB:25690/O

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), Impulsiono o presente feito com a finalidade de 

INTIMAR a parte Requerente na pessoa do responsável legal, para 

querendo apresentar as Contrarrazões à Apelação de fls. 131/141 dentro 

do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82979 Nr: 4716-49.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NESIO TADEU CAPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A 

(REDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES 

CAPATTO - OAB:8962, TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 Proceder a intimação das partes acerca da desisão abaixo transcrita:

 "Vistos,

Ante o teor da certidão de fls. 198, ao arquivo.

 Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94389 Nr: 3977-08.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dori Edson da Silva Taques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:MT/8184-A

 Proceder a intimação das partes acerca da decisão abaixo transcrita:

 "Vistos,

Ante o teor da certidão de fls. 143, ao arquivo.

 Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42550 Nr: 2522-81.2009.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VALDEREZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

requerente para que se manifeste acerca das fls. 104/106, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157480 Nr: 6938-43.2019.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVGM, SGG, EMGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPMR, EDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA FERNANDA DA SILVA - 

OAB:26195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), certifico que a contestação foi ofertada no 

prazo legal. Assim sendo, impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

requerente para que no prazo legal, apresente contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135565 Nr: 1886-03.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTVDS-M, KNVDS-M, JVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC) Intimar o advogado do requerido para 

regularizar a representação processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 107805 Nr: 415-20.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA REGINA DE ARRUDA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): inss - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para se manifestar acerca das fls. 107, naquilo que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47669 Nr: 3834-58.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA CHRISTINE COELHO 

FERNANDES - OAB:MT 8.852, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), considerando as fls. 173/192, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte requerente para que se manifeste no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111597 Nr: 2665-26.2016.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZIL MIDIA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DONIZETI PEREIRA - 

OAB:234.326-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA AZAMBUJA 

SOMMER DUTRA - OAB:OAB/MT 19536, RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:OAB/SP 253.449

 23. Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Usinas Itamarati S.A, nos 

autos n. 3239-20.2014.811.0008 – Código: 93439, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil e, em consequência, JULGO 

PROCEDENTE a Ação Monitória ajuizada pela parte Brasil Mídias 

constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de 

R$58.464,00 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro 

reais), com acréscimos e juros moratórios de 1% ao mês e correção 

monetária a partir do vencimento do respectivo título - artigo 397, do 

Código Civil e, por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito.24. 

Condeno o parte Usina Itamarati S.A ao pagamento das custas e 

despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro 

em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° 

do Código de Processo Civil.m25. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de praxe. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111597 Nr: 2665-26.2016.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZIL MIDIA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DONIZETI PEREIRA - 

OAB:234.326-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA AZAMBUJA 

SOMMER DUTRA - OAB:OAB/MT 19536, RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:OAB/SP 253.449

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159533 Nr: 8066-98.2019.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para cientificar-se acerca da certidão do oficial de justiça: 

"Em oportunidade, considerando as diligências realizadas, solicito 

complementação de diligência no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126392 Nr: 4402-30.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA COSTA NOGUEIRA 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para cientificar-se acerca da certidão do oficial de justiça: 

"Em oportunidade, considerando as diligências realizadas, solicito 

complementação de diligência no valor de R$ 406,00 (quatrocentos e seis 

reais)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140351 Nr: 4776-12.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETIENE MEDRADO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para cientificar-se acerca da certidão do oficial de justiça: 

"Em oportunidade, considerando as diligências realizadas, solicito 

complementação de diligência no valor de R$ 406,00 (quatrocentos e seis 

reais)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99930 Nr: 1607-22.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DIAS CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108889 Nr: 1086-43.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139021 Nr: 3916-11.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SOLITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENABB - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS 

AABB, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA RAMOS DENSER - 

OAB:9754/DF, Eder José Alves - OAB:OAB/MT 24.709, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A, WALTER PIEDADE DENSER - 

OAB:11764/DF

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101002 Nr: 2252-47.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL LUIZ BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITO JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:MT-17.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925/B

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de certificar 

que decorreu o prazo para a parte devedora comprovasse o pagamento 

do valor do débito. Desse modo, conforme decisão de fls. 140 abra-se 

vista a parte autora para manifestar-se naquilo que entender de direito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 155714 Nr: 5881-87.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIVAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alline Leite - OAB:OAB/MT 

22.499

 “Vistos etc. I –Encerrada a instrução criminal na presente data, dê-se 

vistas dos autos às partes para, no prazo sucessivo de cinco dias, 

apresentarem alegações finais, anotando-se que o réu é assistido pela 

Defensoria Pública. II – Após, conclusos para prolação de sentença. Saem 

os presentes intimados.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-46.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON DOS SANTOS ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-04.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CONTE SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado.

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 006/2020-DF

CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA – MMª Juíza de Direito e Diretora do 

Foro desta Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas 

atribuições legais.

Considerando a necessidade de equiparar a quantidade de servidores 

entre as secretarias desta Comarca;

Considerando que as inúmeras reclamações a respeito da Secretaria da 

2ª Vara, se refere à falha no atendimento, em face da falta de servidores;

Considerando que a Gestora da 2ª Vara vem sofrendo diversas 

reclamações na Ouvidoria do Poder Judiciário deste Estado, resultando 
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nos Procedimentos nºs Cia 0731864-18.2019; 0750608-61.2019 e 

07011285-53.2020.

Considerando que em todos procedimentos, foi constatada que as 

reclamações atribuídas à Gestora da 2ª Vara, estão diretamente 

relacionada à falta de servidores, excesso de serviço, aumento de 

responsabilidade e quantidade insuficiente de estagiários, 

sobrecarregando sobremaneira à referida Servidora.

Considerando que o Juiz Diretor do Fórum compete tomar as medidas 

necessárias visando agilizar a tutela jurisdicional que todos almejam.

Resolve:

Revogar em parte a Portaria 09/2014, datada de 17.03.2014, que lotou a 

servidora Eliane Teixeira de Matos, matricula 9190, na Secretaria da 1ª 

Vara Cível e Criminal, para LOTAR a mesma na Secretaria da 2ª Vara Cível 

e Criminal do Fórum desta Comarca.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando – se as 

disposições em contrario.

Publique-se, Cientifique-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Campo Novo do Parecis-MT, 31 de janeiro de 2020

Cláudia Anffe Nunes da Cunha-Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002503-77.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ALINE DASSOW (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1002503-77.2019.8.11.0050. AUTOR(A): CLAUDIA ALINE DASSOW RÉU: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, 

etc. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL 

proposta por VALDECI GOMES PEREIRA em face de BV FINANCEIRA S/A 

C.F.I. Aduz, em síntese, que celebrou com a requerida um contrato de 

financiamento de veículo no valor de R$21.000,00 a ser pago em 48 

parcelas de R$718,00. Sustenta a abusividade das cláusulas contratuais, 

pugnando pela antecipação da tutela para o fim de: a) permanecer na 

posse do bem objeto do contrato b) que a requerida se abstenha de 

negativar ou exclua o nome do requerente nos órgãos de restrição ao 

crédito; c) a suspensão do contrato para impedir que o requerido promova 

ação de busca e apreensão, mantendo-se na posse do bem; d) a 

consignação o valor das parcelas vincendas que entende devido. A inicial 

veio acompanhada dos documentos. É o relatório. Decido. DEFIRO o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Os requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional referem-se à 

probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à existência perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Da 

manutenção da posse Quanto à manutenção do autor na posse do bem 

financiado, entendo que o pedido mostra-se descabido. Com efeito, a 

propositura de ação ordinária, discutindo o débito oriundo do contrato de 

mútuo, não impede o deferimento de liminar em eventual ação de busca e 

apreensão. Vale dizer, o ajuizamento da ação ordinária de revisão das 

parcelas contratadas não desqualifica a natureza da ação de busca e 

apreensão, sendo certo que, presente a mora, impõem-se o deferimento 

da liminar. Entender diferente é admitir cerceamento do direito de ação 

pertencente ao credor, inviabilizando a efetivação do direito ao crédito. Tal 

intento, portanto, configura exercício regular de um direito por parte do 

credor, o qual não pode deixar de ser exercido apenas porque o devedor 

ajuizou uma ação judicial para rediscutir eventuais ilegalidades 

estabelecidas no instrumento contratual, o qual, em princípio é lei entre as 

partes. Isto porque, para o deferimento de tal medida o requerido deveria, 

além de depositar, de plano, as parcelas incontroversas em juízo, 

demonstrar, ainda que superficialmente, a existência de encargos ilegais 

nos contratos, a ponto de descaracterizar sua suposta mora. Destarte, 

sem a demonstração, ainda que de forma superficial, da existência de 

cláusulas abusivas no contrato ou o depósito em juízo da parcela tida 

como incontroversa, mostra-se incabível a concessão da tutela, pois, 

consoante dispões o texto da Súmula 380 do STJ “A simples propositura 

da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do 

autor”. Nesta feita, não há como deferir o pleito do autor de manutenção 

da posse do bem, muito menos de inviabilizar o exercício do direito público 

de ação por parte de eventuais credores ou do réu diante da absoluta 

ausência da verossimilhança das alegações. Da não inscrição ou 

exclusão do nome do autor aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Conforme 

entendimento do STJ, para o deferimento da antecipação da tutela de 

abstenção de inclusão ou de exclusão da inscrição nos cadastros de 

proteção ao crédito são necessários os seguintes requisitos: a) que haja 

ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial 

do débito; b) que haja efetiva demonstração de que a contestação da 

cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior 

Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas de parte do 

débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste 

caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. No vertente caso, não 

restou comprovada de plano a abusividade das cláusulas contratuais, 

mormente ao se considerar que a autora sequer demonstrou por meio de 

cálculos a diferença entre o valor cobrado e o que entende devido. 

Ademais, o autor encontra-se inadimplente, não sendo crível tolher o 

direito do credor em perseguir seu crédito. Destarte, estando ausentes os 

requisitos para a concessão da tutela antecipada, o pedido deve ser 

indeferido. Consignação das parcelas em juízo. No que tange a 

consignação em pagamento, destaque-se que o art. 330, §§ 2o e 3o, do 

CPC, contém a seguinte redação: "Art. 330. A petição inicial será 

indeferida quando: (...) § 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão 

de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação 

de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição 

inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o Na 

hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados." (original sem destaques). Da leitura acima, 

resta cristalino que o aludido dispositivo legal autoriza o depósito do valor 

incontroverso apontado na peça de ingresso da ação revisional no tempo 

e modo contratados. Por outro lado, ante a impossibilidade prática de 

realização destes pagamentos diretamente ao credor, porquanto é 

forçoso reconhecer que nenhum credor aceitará receber o pagamento em 

valor inferior ao pactuado, notadamente as casas bancárias, que emitem 

boletos com os valores das prestações já fixadas, inexiste óbice para o 

depósito judicial das parcelas incontroversas da dívida, eis que efetuados 

em consonância com o que determina a legislação processual. Porém, o 

referido depósito não tem o condão de evitar a mora contratual, tampouco 

detém força de quitação e de manutenção da posse do autor sobre o 

veículo. Assim, não afastada a mora contratual por ser o valor do depósito 

das parcelas incontroversas da dívida inferior à parcela contratada, não 

há óbice ao depósito judicial perseguido sem, contudo, afastar a inclusão 

nos órgãos proteção ao crédito, e, manter o direito do credor de se valer 

dos meios legais para o cumprimento da obrigação contratual, vez que não 

há desconstituição da mora. No entanto, verifico que a autora não indicou 

de modo preciso o valor que entende devido, pugnando apenas pelo 

depósito de 30% a menos do valor cobrado, sem demonstrar sequer a 

forma que chegou a dedução desse percentual. Com tais considerações, 

INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Defiro a inversão do ônus da 

prova. Designo a audiência de conciliação para o dia 08 de abril de 2020, 

às 14h00min a se realizar no Centro Judiciário de Conciliação. CITE-SE o 

réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que compareça à 

audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e intime-se 

o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC. Havendo desinteresse pelo 

réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC 

e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 28 de 

janeiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002556-58.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:
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ISMD - INSTITUTO SUPERIOR DE MEDICINA E DERMATOLOGIA LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINOVAN DUMAS DE OLIVEIRA OAB - SP249766 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EULER CERZOSIMO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002579-04.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON DE CASTRO MARQUES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002402-40.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOELIR ALVES E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL LEIANE VIEIRA OAB - MT24945/O (ADVOGADO(A))

DANIEL FABIANO CIDRAO OAB - SP162494 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS 

(REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002402-40.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOELIR ALVES E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL LEIANE VIEIRA OAB - MT24945/O (ADVOGADO(A))

DANIEL FABIANO CIDRAO OAB - SP162494 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS 

(REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002221-39.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL LOPES DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL LEIANE VIEIRA OAB - MT24945/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002221-39.2019.8.11.0050. AUTOR(A): ISRAEL LOPES DE BARROS REU: 

FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS 

Vistos EM CORREIÇÃO. 1. Analisando detidamente os autos, não 

vislumbro a hipossuficiência alegada, considerando que o(a) requerente 

deixou de juntar qualquer comprovante de rendimento ou carteira de 

trabalho atualizada a fim de demonstrar sua remuneração. 2. Vale 

ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato 

constitutivo do direito por ela invocado, o que não aconteceu no presente 

caso. 3. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o 

autor para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de 

indeferimento ou, em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC). 4. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 30 de 

janeiro de 2020. PERO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21477 Nr: 1748-27.2006.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO, JOÃO 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:

 Nos termos da legislação em vigor, impulsiono o presente feito a fim de 

que seja intimada a parte apelante para apresentar suas razões. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87901 Nr: 579-19.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI KRAMPE BENDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBALDO GALINA, PAULO CESAR SEIBOTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 7º, do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte REQUERENTE, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.832,12(um mil oitocentos e trinta e dois reais e doze centavos), que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Sendo R$916,06 (novecentos e 

dezesseis reais e seis centavos), para o valor das custas e 

R$916,06(novecentos e dezesseis reais e seis centavos), para fins do 

valor da taxa judiciaria. Fica cientificado de que para emissão de guias de 

custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral da Comarca de Campo Novo do Parecis 

endereçada à Central de Arrecadação e Arquivamento. O NÃO 
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RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT e no 

artigo 8º do Provimento nº 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64248 Nr: 2282-24.2013.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. I. ROCHA DE SOUZA MERCEÁRIA-ME, 

PAULINO INOCÊNCIO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão de fl.78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64246 Nr: 2280-54.2013.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL NASCENTE COMÉRCIO DE 

HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA-ME, PAULO SERGIO GONÇALVES DO 

NASCIMENTO, VALDNEI GONÇALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90223 Nr: 1913-88.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY CONCEICAO DE ALMEIDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de Liminar proposta 

por Bradesco Financiamento em face de Suely Conceição de Almeida 

Costa, ambos devidamente qualificados nos autos.

Às f. 53 determinou a restrição do veículo via Renajud.

Em seguida, a parte autora peticionou pugnando pela desistência da ação 

f. 55.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Não tendo a relação processual sido completada com a citação, 

prescindível a manifestação da requerida quanto ao pedido de desistência.

 Desta feita, inexistindo óbice legal, acolho o pedido formulado pela parte 

requerente às f. 55 e, via de consequência, JULGO EXTINTO por sentença 

o processo, sem conhecer do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.

Proceda-se o desbloqueio do veículo via sistema Renajud.

Custas, se houver, deverão ser suportadas pelo autor.

 Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60942 Nr: 1946-54.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIDE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio formulado pela 

executada às f. 114-115.Transitada em julgado esta decisão, CONVERTO 

a penhora online de f. 105 em pagamento parcial e DETERMINO a 

transferência dos valores constritos para a conta bancária a ser indicada 

pela parte exequente.Após, intime-se a parte exequente para manifestar e 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias.Às 

providências.Campo Novo do Parecis/MT, _____/_____/2020.Cláudia 

Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95354 Nr: 4941-64.2017.811.0050

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, LEANDRO NERY VARASCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE EDUARDO BARBOSA 

SIMÕES - OAB:19.497/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DENEGO a segurança pleiteada. Via de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.Isento de custas. Sem 

honorários advocatícios, nos termos das súmulas 512 do STF e 105 do 

STJ.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações legais.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39478 Nr: 2831-05.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO GIACOMET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÁRCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, TARCISIO 

MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - OAB:9.989/MT, 

SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ZANELA - 

OAB:6.744/MT

 Diante do exposto, NÃO ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA apresentada por Tarcio Moreira de Oliveira e Tarcisio Moreira 

de  O l i ve i ra .Sem cus tas  e  hono rá r i os  e  hono rá r i os 

advocatícios.Prosseguindo ao trâmite processual, INTIME-SE a parte 

exequente para apresentar o cálculo atualizado da dívida, no qual deverá 

incidir o acréscimo de 10% da multa e 10% de honorários advocatícios, 

previstos no art. 523, §1° do CPC, bem como manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97502 Nr: 924-48.2018.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAF, AAF, EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCF, ADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE MARIA VOLLMER - 

OAB:14.540/MT, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de alimentos 

e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno parte autora nas custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo no valor de 

10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o 

deferimento da justiça gratuita às f. 41.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações legais.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 33665 Nr: 429-82.2010.811.0050

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EBTE- EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO JOSÉ MINOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CÉSAR FERNANDES - 

OAB:11.801MT, FABRICIO TORBAY GORAYEB - OAB:6351, FERNANDO 

TORBAY GORAYEB - OAB:7361/MT, JANAÍNA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6.910 MT, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES 

- OAB:SP-98.709, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Azambuja Sommer 

Dutra - OAB:19.536-O/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar a presente como 

cumprimento de sentença.

Intime-se a parte promovida/executada, por meio de seu procurador, para 

que, nos termos do art. 523 do CPC, realize o pagamento do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Não ocorrendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorário de advogado de dez por cento (art. 

523, § 1º, CPC).

Decorrido o prazo sem o pagamento do valor devido, desde já, determino a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (art. 523, § 3º, CPC).

Consigne-se que, no ato da intimação, o executado ficará ciente que, 

transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação, iniciará, em igual prazo, 

ou seja, quinze dias, o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 525, caput , do CPC.

Cumpridas as determinações acima, intime-se a parte exequente para 

manifestar no prazo de 15 (quinze)dias.

Após, certifique o tramite e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 62609 Nr: 584-80.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MEDEIROS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro o levantamento do arresto de f. 178 e determino 

a penhora sobre o bem imóvel urbano denominado apartamento n° 81, 

localizado no 8º andar do Edifício Palazzo Torino, situado à Rua Jamanari, 

nº 281, na vila Andrade, 29º Subdistrito – Santo Amaro, na cidade de São 

Paulo (f. 233-235).Expeça-se carta precatória à Comarca de São Paulo/SP 

para que proceda à penhora e avaliação do imóvel descrito às f. 233-235, 

intimando-se o executado por intermédio do advogado constituído nos 

autos, bem como o seu cônjuge Rosana Pezuti Alba Freitas, nos termos 

dos artigos 841 e 842 do Código de Processo Civil.Expeça-se ofício ao 

Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT, solicitando o 

levantamento do arresto nos imóveis de matrículas n° 1035 e n° 

1053.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.Campo 

Novo do Parecis/MT, _____/_____/2020.Cláudia Anffe Nunes da 

CunhaJuíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63134 Nr: 1131-23.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA MADEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO DA SILVA MADEIROS, Cpf: 

33224935987, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de PEDRO DA SILVA MADEIROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de DÍVIDA ATIVA, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20131699/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/04/2013

 - Valor Total: R$2.385,37 - Valor Atualizado: R$2.385,37 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I - Visando a celeridade processual 

DETERMINO o acesso aos sistemas SIEL e SINESP/INFOSEG 

(DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, RECEITA FEDERAL – PFe 

PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) solicitando informações 

acerca do endereço da parte requerida.II - Sendo frutífera a busca, 

INTIME-SE a parte autora para que indique expressamente o endereço 

para cumprimento do competente mandado/carta precatória pertinente ao 

caso concreto.III – Caso os endereços obtidos sejam os mesmos já 

diligenciados nos autos, desde já, defiro a citação por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, devendo ser observado os comandos do artigo 257 do 

Código de Processo Civil.IV – Na hipótese do item III, desde já, nos termos 

do disposto no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio 

Curador Especial da requerida citada por edital, a Defensoria Pública.V - 

Dê-se vista ao curador para apresentação de defesa no prazo legal.VI - 

Em seguida, manifeste-se a parte autora no prazo de 05 dias.VII - 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de janeiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65854 Nr: 3869-81.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUSA CARVALHO RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDILEUSA CARVALHO RIOS, Cpf: 
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88262766172, Rg: 12397814, brasileiro(a), convivente, cabeleireira. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS em face de EDILEUSA 

CARVALHO RIOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

DÍVIDA ATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

191/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/12/2013

 - Valor Total: R$184,46 - Valor Atualizado: R$184,46 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Autos n° 3869-81.2013.811.0050 (Código 

65854)Exequente: Fazenda Pública MunicipalExecutado: Edileusa Carvalho 

RiosVistos.Compulsando os autos, denoto que a parte executada não foi 

encontrada para ser citada, conforme se vê no AR de f. 31 verso.Diante 

disso, a exequente postulou pela tentativa de penhora on line (f. 

33).Todavia, tal pedido não merece acolhida porque a parte exequente não 

comprovou nos autos quais as diligências foram realizadas para a 

localização do endereço da parte executada.Com isso, considerando que 

o bloqueio de valores somente ocorrerá em caso de não pagamento pela 

parte executada, e, considerando que esta não foi devidamente citada, 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente o endereço do 

executado, no prazo de quinze dias.Fica a parte exequente ciente que, em 

caso de pedido de buscas via Sistema BacenJud/Renajud, deverá este, 

anteriormente, comprovar nos autos as diligências administrativas 

realizadas para a localização do endereço do executado, quais sejam, 

ofícios ao SERASA, operadoras de telefonia e cartões de crédito, buscas 

perante a Junta Comercial, dentre outros, sob pena de extinção do 

feito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 02 de abril de 2.018.Cláudia Anffe 

Nunes da CunhaJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de janeiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71082 Nr: 4059-10.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. R. DE MORAES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): G. R. DE MORAES - ME, CNPJ: 

09665128000149. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS em face de G. R. DE MORAES - 

ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de DIVIDA ATIVA, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 222/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/12/2014

 - Valor Total: R$639,66 - Valor Atualizado: R$639,66 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Autos nº 4059-10.2014.811.0050 (Código 

71082)Vistos.Cumpra-se integralmente a decisão de f. 57, notadamente os 

itens IV, V, VI e VII.Às providências.Campo Novo do Parecis/MT, 

_______/_____/2020.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de janeiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81256 Nr: 1505-34.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRINS COMÉRCIO ATACADISTA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME, ANDREW NELSON MORAES 

HENKEMAIER, PRISCILA APARECIDA MORAES HENKEMAIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PRINS COMÉRCIO ATACADISTA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME, CNPJ: 37451341000193, atualmente 

em local incerto e não sabido ANDREW NELSON MORAES HENKEMAIER, 

Cpf: 00215592107, Filiação: Sandra Maria M. Henkemaier e Nelson 

Henkemaier, brasileiro(a), natural de Tangará da Serra-MT, solteiro(a), 

Telefone 69 8122 8375 e atualmente em local incerto e não sabido 

PRISCILA APARECIDA MORAES HENKEMAIER, Cpf: 00215596196, Rg: 

1766543-4, solteiro(a), bancária. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/05/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de PRINS COMÉRCIO 

ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME, ANDREW NELSON 

MORAES HENKEMAIERE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de DÍVIDA ATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20164290/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/05/2016

 - Valor Total: R$5.795,66 - Valor Atualizado: R$5.795,66 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Autos nº 1505-34.2016.811.0050 (Código 

81256)Exequente: Fazenda Pública EstadualExecutado: Prins Comércio 

Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda. MEEXECUÇÃO FISCALVistos.1. 

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):I – Citação do 

Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no art. 8º, da LEF – Lei 

nº. 6.830/80;II – Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a 

Execução, por meio de depósito ou fiança;III – Arresto, se o Executado 

não tiver domicílio ou dele se ocultar;IV – Registro da penhora ou arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no art. 14 da Lei nº. 6.830/80 (LEF); eV – Avaliação 

dos bens penhorados ou arrestados.2. Intime-se o cônjuge do Executado, 

caso a constrição recaia sobre bens imóveis.3. O Executado será citado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 
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Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº. 6.830/80):I – A 

citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda não 

requerer por outra forma;II – A citação considera-se feita na data da 

entrega da carta no endereço do Executado; ou se a data for omitida, no 

aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência 

postal;III – Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) 

dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial 

de justiça ou por edital;IV – O edital de citação será afixado na sede do 

Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, 

apenas, a indicação da Exeqüente, o nome do devedor e do 

co-responsável, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número 

da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do 

Juízo.4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que 

trata o art. 9º, da Lei n° 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer 

bem do Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente 

impenhoráveis (Art. 10, da Lei nº. 6.830/80).5. Consigne-se no mandado 

que o prazo para oferecimento de embargos, após seguro o Juízo, é de 30 

(trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de fiança bancária 

ou da intimação da penhora (Art. 16, incisos I, II e III, da LEF).6. Para o 

caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

exeqüendo atualizado.7. Defiro os benefícios do Art. 212, § 2º, 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 03 de julho de 2.016.Cláudia Anffe Nunes da 

CunhaJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de janeiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86152 Nr: 4566-97.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA ELLY FLECK - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANIELA ELLY FLECK - ME, CNPJ: 

16796956000181. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS em face de DANIELA ELLY 

FLECK - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

DÍVIDA ATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

692/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/12/2016

 - Valor Total: R$405,85 - Valor Atualizado: R$405,85 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.1. Recebo a petição inicial e determino (na 

seguinte ordem):I – Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades 

previstas no art. 8º, da LEF – Lei nº. 6.830/80;II – Penhora, se não for 

paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio de depósito ou fiança;III 

– Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;IV – 

Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no art. 14 da Lei nº. 

6.830/80 (LEF); eV – Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.2. 

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.3. O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte 

(Art. 8º, da Lei nº. 6.830/80):I – A citação será feita pelo correio, com 

aviso de recepção, se a Fazenda não requerer por outra forma;II – A 

citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;III – Se o aviso de recepção não 

retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência 

postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital;IV – O edital 

de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão 

oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo máximo de 

30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o nome do 

devedor e do co-responsável, a quantia devida, a natureza da dívida, a 

data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o 

endereço da sede do Juízo.4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia 

da Execução de que trata o art. 9º, da Lei n° 6.830/80, a penhora poderá 

recair em qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare 

absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei nº. 6.830/80).5. Consigne-se 

no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, após seguro o 

Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de 

fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, incisos I, II e III, da 

LEF).6. Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito exeqüendo atualizado.7. Defiro os benefícios do Art. 212, 

§ 2º, CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de janeiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86462 Nr: 4789-50.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E MARMITARIA SILVA LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RESTAURANTE E MARMITARIA SILVA 

LTDA ME, CNPJ: 13547135000113. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS em face de RESTAURANTE E 

MARMITARIA SILVA LTDA ME, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de DÍVIDA ATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 638/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/12/2016

 - Valor Total: R$1.846,90 - Valor Atualizado: R$1.846,90 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.1. Recebo a petição inicial e determino (na 

seguinte ordem):I – Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades 
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previstas no art. 8º, da LEF – Lei nº. 6.830/80;II – Penhora, se não for 

paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio de depósito ou fiança;III 

– Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;IV – 

Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no art. 14 da Lei nº. 

6.830/80 (LEF); eV – Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.2. 

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.3. O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte 

(Art. 8º, da Lei nº. 6.830/80):I – A citação será feita pelo correio, com 

aviso de recepção, se a Fazenda não requerer por outra forma;II – A 

citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;III – Se o aviso de recepção não 

retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência 

postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital;IV – O edital 

de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão 

oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo máximo de 

30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o nome do 

devedor e do co-responsável, a quantia devida, a natureza da dívida, a 

data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o 

endereço da sede do Juízo.4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia 

da Execução de que trata o art. 9º, da Lei n° 6.830/80, a penhora poderá 

recair em qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare 

absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei nº. 6.830/80).5. Consigne-se 

no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, após seguro o 

Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de 

fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, incisos I, II e III, da 

LEF).6. Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito exeqüendo atualizado.7. Defiro os benefícios do Art. 212, 

§ 2º, CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de janeiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23581 Nr: 233-20.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. J. DOS SANTOS RETÍFICA, EDELCIO 

JÉFERSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): E. J. DOS SANTOS RETÍFICA, CNPJ: 

02691911000138 e atualmente em local incerto e não sabido EDELCIO 

JÉFERSON DOS SANTOS, Cpf: 71888101091, brasileiro(a), casado(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/01/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de E. J. DOS SANTOS RETÍFICA e 

EDELCIO JÉFERSON DOS SANTOS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de DÍVIDA ATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 003532/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/01/2007

 - Valor Total: R$13.796,04 - Valor Atualizado: R$13.796,04 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: VISTOS.1. DEFIRO o pedido constante no segundo 

parágrafo da petição de fls. 14/16. CITE-SE o(a) Executado(a) para pagar 

o débito no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º, da Lei nº 6.830/80), ou 

garantir a execução nomeando bens à penhora, observada a ordem 

prevista no artigo 9º da mesma Lei.2. Decorrido o prazo sem que o 

devedor pague a dívida ou nomeie bens à penhora, CERTIFIQUE-SE e 

voltem me conclusos imediatamente para análise dos demais pedidos 

constantes na petição de fls. 14/16.3. Garantido o Juízo, o(a) 

Executado(a) poderá, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 16 da mesma Lei), 

oferecer embargos.4. Para pronto pagamento, FIXO honorários em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa.5. CONCEDO ao Oficial de Justiça 

a prerrogativa insculpida no art. 172, §2º, CPC.6. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de janeiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34492 Nr: 1280-24.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADEUS JOAQUIM ALVES, AMADEUS 

JOAQUIM ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMADEUS JOAQUIM ALVES, CNPJ: 

00426286000171, Inscrição Estadual: 13.159.803-1 e atualmente em local 

incerto e não sabido AMADEUS JOAQUIM ALVES, Cpf: 13723987249, Rg: 

PA/24L.139, Filiação: Maria Francisca Alves e Francisco Joaquim Alves, 

brasileiro(a), natural de Maranhão-MA, casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/04/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de AMADEUS JOAQUIM ALVES e 

AMADEUS JOAQUIM ALVES, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de DÍVIDA ATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 85/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/04/2010

 - Valor Total: R$1.749,23 - Valor Atualizado: R$1.749,23 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Expeça-se mandado de citação, via A.R., 

para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora, sob 

pena de não o fazendo, serem-lhe penhorados tantos bens quantos 

bastem para garantir o débito;O executado poderá, querendo, oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou da 

assinatura do termo;Para as hipóteses de pagamento ou de 

não-oferecimento de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% 

do débito atualizado, limitando-os ao valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em 

face do artigo 20, § 4º do CPC;Defiro os benefícios do artigo 172, § 2º do 
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CPC.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de janeiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39291 Nr: 2644-94.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIA STORCH KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, 

PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 Nos termos do artigo 7º, do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte EXECUTADA, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.541,36(um mil quinhentos e quarenta e um reais e trinta e seis 

centavos), que foi condenado nos termos da r. sentença. Sendo R$770,68 

(setecentos e setenta reais e sessenta e oito centavos), para o valor das 

custas e R$770,68(setecentos e setenta reais e sessenta e oito 

centavos), para fins do valor da taxa judiciaria. Fica cientificado de que 

para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral da Comarca de Campo Novo do Parecis endereçada à Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT e no artigo 8º do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61821 Nr: 2834-23.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR PEREIRA DE LIMA, VALDECIR 

PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDECIR PEREIRA DE LIMA, CNPJ: 

05729097000191, Inscrição Estadual: 13.222.632-4 e atualmente em local 

incerto e não sabido VALDECIR PEREIRA DE LIMA, Cpf: 73828297900, Rg: 

5.167.999-7, Filiação: Maria Andruchechen Pereira e Adolfo Pereira de 

Lima, data de nascimento: 15/01/1970, brasileiro(a), natural de 

Corbelia-PR, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de VALDECIR PEREIRA DE LIMA e 

VALDECIR PEREIRA DE LIMA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de DÍVIDA ATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20122864/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/12/2012

 - Valor Total: R$4.462,37 - Valor Atualizado: R$4.462,37 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Código Vistos.I – Para o pronto pagamento, fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

não havendo, ficam desde já fixados em 20% (vinte por cento) 

independentemente de propositura de embargos.II – Cite-se na forma legal, 

devendo o Oficial de Justiça observar as normas estabelecidas no artigo 

8º da Lei nº 6.830/80.III - Nomeando bens à penhora, que deverá vir com 

seu valor estimado, diga o exeqüente.IV – Havendo concordância, 

lavre-se o termo a que se refere o artigo 657 do CPC, que deverá ser 

subscrito pelo executado, data a partir da qual correrá o prazo para 

embargos, procedendo a Sra. Escrivã, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário.V – Não havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 

5 dias, proceda-se o Sr. Oficial de Justiça a penhora de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, cujo auto de penhora deve obedecer as regras contidas no 

artigo 13 da LEF, intimando-se imediatamente o executado, bem como sua 

mulher se a penhora recair sobre bens imóveis, procedendo ainda o 

registro da penhora no Cartório Imobiliário.VI – Não encontrando o 

executado para intimação da penhora, proceda-se de acordo com o artigo 

12 e seus parágrafos, da Lei supra citada.VII – Não havendo embargos, 

ocorrendo as hipóteses dos itens III e IV, designem-se datas para hastas 

públicas, com as devidas intimações e publicações, atualizando-se 

avaliação e o valor do débito, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.VIII – Na hipótese do item V, 

concordando o exeqüente com a penhora e com a avaliação, designem-se 

datas para hastas públicas, com as devidas intimações e publicações, 

atualizando-se avaliação e o valor do débito, tendo como base o 

demonstrativo apresentado na data da propositura da ação.Intime-se e se 

cumpra.Campo Novo do Parecis, 22 de janeiro de 2013.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de janeiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97752 Nr: 1025-85.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J H FERREIRA ARANTES TRANSPORTES, 

JOSE HUMBERTO FERREIRA ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J H FERREIRA ARANTES TRANSPORTES, 

CNPJ: 12139230000115 e atualmente em local incerto e não sabido JOSE 

HUMBERTO FERREIRA ARANTES, Cpf: 39477509604, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/03/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de J H FERREIRA ARANTES 

TRANSPORTES e JOSE HUMBERTO FERREIRA ARANTES, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de DÍVIDA ATIVA, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2017502401/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/03/2018

 - Valor Total: R$33.693,59 - Valor Atualizado: R$33.693,59 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.1. Recebo a petição inicial e determino (na 

seguinte ordem):I – Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades 

previstas no art. 8º, da LEF – Lei nº. 6.830/80;II – Penhora, se não for 

paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio de depósito ou fiança;III 

– Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;IV – 

Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no art. 14 da Lei nº. 

6.830/80 (LEF); eV – Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.2. 

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.3. O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte 

(Art. 8º, da Lei nº. 6.830/80):I – A citação será feita pelo correio, com 

aviso de recepção, se a Fazenda não requerer por outra forma;II – A 

citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;III – Se o aviso de recepção não 

retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência 

postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital;IV – O edital 

de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão 

oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo máximo de 

30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o nome do 

devedor e do co-responsável, a quantia devida, a natureza da dívida, a 

data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o 

endereço da sede do Juízo.4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia 

da Execução de que trata o art. 9º, da Lei n° 6.830/80, a penhora poderá 

recair em qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare 

absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei nº. 6.830/80).5. Consigne-se 

no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, após seguro o 

Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de 

fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, incisos I, II e III, da 

LEF).6. Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito exeqüendo atualizado.7. Defiro os benefícios do Art. 212, 

§ 2º, CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de janeiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100255 Nr: 2148-21.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZORDAN & CIA LTDA ME, BRUNA ZORDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste em termos de prosseguimento no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento/extinção, face o teor 

da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80172 Nr: 872-23.2016.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MAURO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, anoto que é necessária a intimação da parte executada, 

conforme preceitua o artigo 513, §2°, inciso II do Código de Processo Civil.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para informar o atual endereço 

da parte executada, a fim de proceder com a intimação para o 

cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85865 Nr: 4328-78.2016.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:166496, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4328-78.2016.811.0050 (Código 85865)

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração oposto por Bayer S/A em face da 

sentença proferida às f. 71-72, sob o fundamento de que a referida 

decisão é omissa vez que não fixou honorários advocatícios.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

Quando da prolação da sentença, o juízo, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis.

Partindo dessas premissas, não vejo óbice no acolhimento do pleito da 

embargante, uma vez que a decisão realmente encontra-se com ponto 

omisso no tocante a fixação de honorários advocatícios para a fase de 

conhecimento.

Ante o exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito lhes dou 

provimento, para suprir a omissão constante na sentença e condenar a 

parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios referente a fase 

de conhecimento, no valor de 10% sobre o valor da causa.

Permanecem in totum os demais termos da sentença de f. 71-72.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, ______/______/2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 104443 Nr: 4011-12.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALAELSON DE GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANAQUELLI ITÁLIA 

PASQUALLI - OAB:26764/MT, MARINALVA RAMOS RODRIGUES - 

OAB:12.462 MT

 Vistos.Inicialmente, desentranhe-se a contrafé de f. 31-33, atentando-se 

o setor de juntada para situações dessa natureza.Prosseguindo, 
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inobstante a apresentação de resposta à acusação às f. 38, observo que 

até o presente momento não houve recebimento da denúncia oferecida 

pelo órgão ministerial.Com efeito, constata-se em juízo de cognição 

sumária plausibilidade jurídica da pretensão punitiva estatal, porquanto os 

fatos narrados na preambular acusatória demonstram a materialidade do 

delito, bem como fortes indícios de autoria. Destarte, por descrever fatos 

que, em tese, se subsumem ao tipo penal, e por apontar indícios de 

autoria, RECEBO a denúncia ofertada, nos termos em que fora posta em 

juízo, dando o réu como incurso nos artigos nela mencionados, uma vez 

que preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, e não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do artigo 43 do CPP.A presente decisão 

decorre da exegese do inquérito policial que acompanha a peça 

acusatória, que denota lastro probatório mínimo e idôneo a apontar a 

presença do fumus boni juris, havendo, portanto, a necessidade do 

recebimento da denúncia e consequente prosseguimento da ação 

penal.Ressalto que o presente recebimento, cujo despacho contém carga 

decisória e requer fundamentação (art. 93, inc. IX da CF), não implica em 

pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna), sendo evidente que o exame 

do mérito dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado aos 

autos, com a garantia do devido processo legal.Providencie-se a citação 

do acusado para que, no prazo de 10 (dez) dias, responda, por escrito, a 

acusação.Deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar ao denunciado se este 

possui advogado(s) constituído(s), e caso não possua, se tem condições 

de constituir advogado, devendo tudo ser consignado no mandado de 

citação. Não apresentada resposta, no prazo legal, desde já nomeio a 

Defensoria Pública para oferecê-la em até 10 dias, com fulcro no art. 

396-A, § 2º, do CPP.(....)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84797 Nr: 3636-79.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Previamente a análise do pedido de f. 86-88, a parte executada deverá ser 

intimada pessoalmente acerca do bloqueio efetuado nos autos. Anoto que 

deverá ser expedida carta precatória para o endereço indicado às f. 04, a 

fim de intimar a parte executada.

Decorrido o prazo para manifestação da parte executada, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para análise da petição de f. 86/88.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82734 Nr: 2375-79.2016.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VERNER KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO DE MILITE - 

OAB:205761, MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - OAB:144880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18.293/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença provisório de sentença 

pendente de recurso recebido sem efeito suspensivo, em que sobreveio 

sentença definitiva, com o trânsito em julgado em 20/08/2019, nos termos 

da certidão de f. 930, dos autos de n° 2719-46.2005.811.0050 – Código 

18984.

Dessa forma, dar-se-á o prosseguimento definitivo nos autos do processo 

principal acima mencionado.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

P.R.I.C.

Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações legais.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84544 Nr: 3521-58.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIENE JARDIM DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, LUCIO GARCIA DA 

ROSA, ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DO PARECIS/OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALU SASSAKI - 

OAB:16.898/MT, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13.451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT, HITALO MARCELLO DA SILVA VIANA - 

OAB:212.731/RJ, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que desejam produzir.

Somente após as partes especificarem as provas que pretendem 

produzir, o feito será organizado e saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88414 Nr: 895-32.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA LUDGERO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT- 14176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME ISAAC SOUZA - 

OAB:49.589/GO

 Autos nº 895-32.2017.811.0050 (Código 88414)

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração oposto por Bradesco Administradora 

de consórcios Ltda em face da sentença de f. 104-105 ao argumento, em 

síntese, que possui contradição e omissão.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

Quando da prolação da sentença/decisão, o juízo, ao declarar seu 

entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento 

de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente 

jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer 

outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e 

também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis.

Partindo dessas premissas, vejo óbice no acolhimento do pleito do 

embargante, uma vez que não há o que se falar em contradição, 

obscuridade ou omissão, haja vista que a sentença foi devidamente 

fundamentada.

 Portanto, restou evidente apenas a inconformidade da parte embargante 

em face da sentença proferida, não havendo que se falar em contradição, 

omissão e obscuridade, pois o embargante baseia o pedido apenas em 

fundamentações genéricas.

Ante o exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito não lhes 

dou provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou 

omissão na decisão embargada.

Sem prejuízo, prossiga-se ao cumprimento da sentença de f. 104-105.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, ______/______/2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 94180 Nr: 4289-47.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste em termos de prosseguimento no 

prazo de 15 (quinze) dias, INDICANDO A CONTA BANCÁRIA DA PARTE 

AUTORA, POSSIBILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO NUMERARIO 

VINCULADO AO PRESENTE AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 18984 Nr: 2719-46.2005.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ VERNER KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BBA S.A SUCESSORA DO 

BANCO BBA CREDITANSTALT S.A, CNH LATIN AMERICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES ARAUJO GRACINDO 

DE OLIVEIRA - OAB:18.294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MUCCI LOUREIRO 

DE MELO - OAB:144880

 Vistos.

Tendo em vista a decisão proferida nos autos de Código 82734, intime-se 

a parte exequente para manifestar e requerer o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-04.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEVERO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000100-04.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:MARIA SEVERO 

DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do Juizado de Campo 

Novo Data: 19/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO 

SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-16.2014.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRE LEMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO TADASHI ADANIYA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMARA APARECIDA TELES OAB - MT17473-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Defiro o pleito formulado no ID retro e, via de consequência, 

proceda-se às diligencias necessárias para o levantamento urgente da 

penhora que recai sob os veículos da parte requerida, nos termos da 

decisão anteriormente proferida. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 30 de janeiro de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001657-60.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NAILSON FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001657-60.2019.8.11.0050. REQUERENTE: NAILSON FERREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por NAILSON FERREIRA DE OLIVEIRA em 

desfavor de BANCO BRADESCARD S.A, todos qualificados nos autos. 

Deixo de relatar os fatos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. 

Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. PRELIMINARES O interesse 

processual (ou de agir) surge da necessidade da parte obter através do 

processo a proteção ao seu interesse substancial, uma vez que a 

Constituição Federal consagra a garantia de que a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, inciso 

XXXV). A situação vivenciada pela Reclamante por si só, consubstancia a 

necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional ora almejado. Alega a 

parte Reclamada que a petição inicial não veio instruída com comprovante 

de negativação expedido por órgão oficial, sendo que o documento 

apresentado pela parte autora não poderia ser utilizado para tal fim. Tal 

alegação não deve prosperar, uma vez que o documento anexado à inicial 

basta para demonstrar o apontamento dito indevido, não havendo que se 

falar em ausência de provas. Rejeito a preliminar de prescrição, pois a 

pretensão Autoral é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, 

sendo certo que para a hipótese de reparação de danos, o prazo é 

quinquenal, conforme artigo 27 do CDC, in verbis: Art. 27. Prescreve em 

cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do 

produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a 

contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 

Rejeitadas as preliminares, passo à análise do MÉRITO. Quanto ao pedido 

de inversão do ônus da prova realizado pelo Reclamante, cumpre 

ressaltar que o artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, verifico a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, pois o demandado possui 

conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes Posto isso, defiro a inversão 

do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do 

ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria 

posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com 

as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o 

julgamento do processo na fase em que se encontra. Relata o Reclamante 

que teve seus dados inseridos no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito e que a referida negativação no valor de R$ 310,60 (Trezentos e 

Dez Reais e Sessenta Centavos), se deu por solicitação do Requerido. 

Afirma que não possui qualquer vínculo ou débito pendente que 

justificasse o débito inscrito em seu nome. Pleiteia a declaração de 

inexistência de débito bem como indenização por danos morais. A 
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Reclamada por sua vez afirma que a dívida é legitima e deve ser adimplida. 

Pleiteou a improcedência da ação. Verifica-se da análise dos autos que a 

Reclamada não logrou êxito em demonstrar a origem do débito, não 

comprovando a legalidade, nem o que o originou, deixando de apresentar 

contrato assinado ou qualquer outro documento que confirmasse 

cobrança devida, trouxe apenas alegações. Incumbe a Reclamada provar 

a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do 

CPC. Desta feita, não tendo a Requerida comprovado a validade, 

legalidade e regularidade da cobrança que gerou a negativação em 

apreço, permanece a reclamada no campo das meras alegações, haja 

vista que não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por 

força do art. 373, II do NCPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor da consumidora, restando cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativo, bem como a condenação em danos 

morais. Assevero ainda, que em consonância com o Código de Defesa do 

Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os serviços de 

forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos causados, 

motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Com 

efeito, a contestação não traz fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da Autora, cingindo-se a alinhavar alegações sem 

qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu 

causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que 

suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária 

facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente 

(técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na 

exordial. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes em 

declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. Resta, pois, patente à falha 

na prestação de serviço da Reclamada, que não agiu diligentemente ao 

realizar a negativação indevida do Reclamante. Cabível, assim, a 

reparação pelos danos morais causados ao Reclamante, uma vez que 

ultrapassa a seara do mero aborrecimento. Ora, a parte Reclamada é 

responsável pela negativação indevida, pois a ela competia o dever de 

cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança, não sendo 

plausível atribuir a culpa pela negativação ao Reclamante. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. De fato, a conduta da Reclamada transcende o terreno da simples 

cobrança indevida para adentrar na seara da ilegalidade adrede, uma vez 

que, fazendo pouco dos direitos da reclamante, ofende o princípio da 

boa-fé objetiva, que em última análise, estabelece a ética nas relações 

negociais. Descurou, assim, a instituição de ensino de seu dever de 

lealdade, que está vinculada ao princípio da boa-fé, sendo oportuno citar 

Cláudia Lima Marques, que assim define tal princípio: “significa atuação 

refletida, uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro 

contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas 

expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, 

sem obstrução, sem qualquer lesão ou desvantagem excessiva, 

cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do 

objetivo contratual e a realização dos interesses das partes” (Contratos 

no Código de Defesa do Consumidor, 5ª ed., RT, p. 216. Insta salientar que 

o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Reputa-se 

assim inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. No que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial assim, declaro 

a inexistência da dívida apontada na inicial, determinando a exclusão 

definitiva do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito 

decorrente do débito combatido nestes autos. CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à parte Reclamante, a título de 

indenização por danos morais, corrigido com juros de mora de 1% a.m., 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso 

(Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da 

publicação desta sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à apreciação e posterior homologação ao 

MM. Juiz de Direito, nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95. CAROLINA 

DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz 

Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, 

da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-94.2019.8.11.0050
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001603-94.2019.8.11.0050. REQUERENTE: PRISCILLIA SILVA OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Consigno que o processo tramitou 

regularmente com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto para julgamento. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por PRISCILLA SILVA OLIVEIRA em desfavor de VIVO 

S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste a Autora. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte Autora 

sustenta que a negativação realizada pela Requerida R$ 108,93 (cento e 

oito reais e noventa e três centavos). é indevida uma vez que alega não 

possui qualquer débito com a Reclamada. No entanto, a parte Reclamada, 

em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam vínculo entre as partes, a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte Autora , limitando-se a parte a Autora em sede de impugnação 

reiterar a negativa de contratação, mesmo com a juntada de farta 

documentação pela Reclamada. Em defesa a Reclamada demonstrou 

apresentou áudio contendo gravação de atendimento com o Reclamante 

demonstrando a contratação do serviço, bem como faturas. Em 

impugnação a Reclamante arguiu necessidade de realização de perícia da 

mídia apresentada. Porém a arguição não comporta acolhimento, uma vez 

que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide, 

além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios 

de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei 

nº 9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada, assim como 

demonstrado o interesse de agir da parte. Com efeito, o Reclamante é 

devedor da Reclamada, pois não quitou os débitos relativos às faturas de 

serviço livremente contratado, conforme restou demonstrado pela 

empresa requerida. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser afastada a 
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responsabilidade se provar o réu que não ocorreu o defeito do serviço ou 

que a culpa pela ocorrência desta é exclusivamente do consumidor. Neste 

contexto, caberia à Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria provar que a parte Autora está em 

débito com a Requerida justificando a inscrição em cadastro de maus 

pagadores, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

juntou aos autos imagens retiradas do sistema eletrônico interno e 

apresentou documentos, demonstrado a existência de cadastro e faturas 

mensais de serviços, o que caracteriza a existência de vínculo entre as 

partes e afasta assim a indicação de contratação fraudulenta. Assim, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, mesmo frente às meras argumentações da inexistência de 

relação jurídica por parte da Reclamante. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Logo, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta indevida 

por parte da reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o 

ato e o dano e a culpa da parte reclamada na ocorrência do fato danoso. 

Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da 

Reclamante é medida que se impõe. Com efeito, sobre o pedido 

contraposto para condenar a parte Reclamante ao pagamento dos débitos, 

entendo, ser legitimo visto que restou comprovada a existência de débito 

pendente de pagamento, contudo, apenas no valor da restrição, visto que, 

não foi colacionado nos autos demonstrativo do cálculo do débito. No que 

pertine ao pedido apresentado pela Reclamada de condenação da parte 

Reclamante em litigância de má-fé, indefiro-o, uma vez que tal situação 

não restou caracterizada nos autos. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à apreciação e 

posterior homologação ao MM. Juiz de Direito, nos termos do artigo 40, da 

lei 9.099/95. CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001668-89.2019.8.11.0050. REQUERENTE: CLOVIS BATISTA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Processo: nº 1001668-89.2019.8.11.0050 

Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Consigno que o processo tramitou regularmente com estrita 

observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto para julgamento. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

CLOVIS BATISTA DE OLIVEIRA em desfavor de IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Aduz o Reclamante 

que a parte demandada inseriu seu nome no cadastro de inadimplentes, 

porém, que desconhece o contrato que ensejou essa negativação. 

Sustentou que tal evento lhe causou danos de ordem moral e material. A 

parte ré apresentou resposta, na qual sustentou, em resumo, a existência 

do débito, a regularidade da negativação creditícia e a inocorrência de 

dano moral, além de exibir documentos. Saliento que a administração dos 

meios de prova incumbe ao magistrado, destinatário final dessa atividade 

realizada para o esclarecimento dos fatos sobre os quais versa o litígio, a 

quem cabe apreciar livremente os elementos de prova, por força do 

disposto no artigo 371 do Código de Processo Civil, consagrador do 

princípio da persuasão racional. E, no exercício desse poder de valorar as 

provas, o juiz está autorizado a se restringir àquela que, além de ser mais 

esclarecedora, seja também a mais célere e compatível com o princípio da 

razoável duração do processo previsto no artigo 5°, inciso LXXVIII, da 

Constituição Federal e no artigo 139, inciso II, do mencionado Código. No 

mérito, o pedido é improcedente. O Código de Defesa do Consumidor, 

regula as relações de consumo desenvolvidas entre o consumidor e o 

fornecedor de produtos ou prestador de serviços. É o consumidor definido 

no seu artigo 2º, “caput”, como “toda pessoa física ou jurídica que adquire 

ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, enquanto o 

fornecedor é descrito no artigo 3º do mesmo diploma legal, como “toda 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços”. Já no parágrafo 2º desse mesmo artigo 3º, há a definição de 

serviço, como “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 

crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 

trabalhista”. No amplo conceito legal de serviço, portanto, incluem-se as 

atividades desenvolvidas pelas instituições financeiras por sua natureza 

creditícia. Aplica-se, portanto, à controvérsia o Código de Defesa do 

Consumidor, por se referir à operação creditícia destinada a servir a 

destinatário final. Ressalto que a configuração do ato ilícito exige uma 

conduta antijurídica ou contrária a uma norma preexistente ou, ainda, o 

exercício abusivo de um direito reconhecido, que causa um mal 

desnecessário e injusto, o que não se evidencia na hipótese. Ora, a parte 

demandada provou ser cessionária do crédito sobre o qual versa a 

presente demanda (24827859 ), indicou a origem da relação jurídica, 

anexando documentos com assinatura da parte autora. Tais 

circunstâncias se revelam suficientes para a demonstração da existência 

de vínculo contratual e da exigibilidade do débito. Realizada uma simples 

comparação entre as assinaturas dispostas no contrato apresentado pelo 

Requerido e na procuração outorgada pelo Requerente, é claramente 

visível que ambas foram assinadas pelo autor. A parte ré, na qualidade de 

cessionária do crédito, está, portanto, apta a exigir o pagamento ou utilizar 

medida coercitiva destinada a estimular o devedor a cumprir o 

compromisso por ele assumido. Acrescento que a cessão de crédito 

apenas é vedada, em conformidade com o artigo 286 do Código Civil, se a 

isso se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção e, nessa 

última hipótese, a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao 

cessionário de boa-fé, se não constar no instrumento da obrigação. 

Desse modo, não existindo no instrumento de contrato firmado pela parte 

autora nenhum impedimento à cessão de crédito, esta se efetivou 

regularmente. Ressalto que a norma contida no artigo 290, primeira parte, 

do Código Civil não impossibilita a cessão de crédito, nem exonera o 

devedor do cumprimento da obrigação, mas, de acordo com o artigo 292 

do mencionado Código, apenas enseja a ineficácia da transmissão, se 

houver pagamento ao credor primitivo, o que não se evidenciou. Além 

disso, independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode 

o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido, por força 

do artigo 293 do Código Civil, incluindo-se dentre essas providências a 

negativação creditícia do inadimplente. Havendo mora do devedor, que não 

cumpriu a obrigação no tempo e pelo modo convencionados, surgiu para a 

credora a faculdade de incluir o nome da inadimplente em cadastros de 
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restrição ao crédito, os quais atuam como proteção e prevenção contra os 

que insistem em agir à margem das regras postas e se afastam dos 

princípios da moral e da boa-fé que devem nortear as relações civis e 

comerciais, segundo o ensinamento do Desembargador Rui Stoco (in 

“Tratado de Responsabilidade Civil”, Editora Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 6ª edição, p. 1.784). Trata-se de meio legítimo de exigir o pagamento 

do valor devido, estando tal conduta abrangida pela excludente de ilicitude 

do exercício regular de um direito reconhecido, que, por força do disposto 

no artigo 188, inciso I, do Código Civil, afasta o dever de indenizar, por não 

haver nenhum prejuízo ao direito alheio. Cumpre salientar, outrossim, que a 

incidência da Lei nº 8.078/90, também conhecida como Código de Defesa 

do Consumidor, que regula as relações de consumo desenvolvidas entre o 

consumidor e o fornecedor de produtos ou prestador de serviços, em 

nada modifica tal conclusão, pois não pode a legislação consumerista ser 

utilizada para subverter a ordem jurídica. É certo que o consumidor, por 

sua hipossuficiência e vulnerabilidade, necessita de proteção especial 

para que não fique sujeito ao poderio econômico dos fornecedores de 

produtos e serviços ao mercado, que dispõem de maiores informações e 

meios de defesa uns contra os outros, mas essa tutela regulada pela Lei 

8.078/90, não pode ir além do necessário e suficiente para assegurar a 

liberdade de contratar nem operar sobre qualquer aspecto da relação 

contratual em que se não tenha verificado essa vulnerabilidade ou 

hipossuficiência, sob pena de servir ao desvirtuamento das relações 

contratuais regulares, comprometendo a segurança jurídica. Acrescento 

que a parte demandada, ao solicitar o registro da inadimplência em 

cadastro de restrição ao crédito, apenas desempenhou atividade 

econômica, em total conformidade com o disposto no artigo 170 da 

Constituição Federal, agindo dentro dos limites legais. Inocorrente, 

portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em razão de conduta 

praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da relação jurídica 

entre as partes. Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

apreciação e posterior homologação ao MM. Juiz de Direito, nos termos do 

artigo 40, da lei 9.099/95. CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito
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ROBERTO LEITE (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001652-38.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ROBERTO LEITE REQUERIDO: 

OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Consigno que o processo tramitou 

regularmente com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto para julgamento. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste a parte Autora. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

PRELIMINAR Em contestação, a empresa Reclamada alegou a 

incompetência deste Juizado para processamento da causa, ao 

argumento de se tratar de matéria complexa, que dependeria de realização 

de prova pericial. A arguição não comporta acolhimento, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de 

que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada, assim como 

demonstrado o interesse de agir da parte. Rejeito a preliminar de 

prescrição, pois a pretensão Autoral é amparada pelo Código de Defesa 

do Consumidor, sendo certo que para a hipótese de reparação de danos, 

o prazo é quinquenal, conforme artigo 27 do CDC, in verbis: Art. 27. 

Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados 

por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, 

iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de 

sua autoria. Rejeitadas as preliminares, passo à análise do MÉRITO. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação do Requerido, conforme extrato demonstrando apontamento de 

R$ 276,28 (duzentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos). 

Afirma a parte Reclamante que não possui qualquer vínculo ou débito 

pendente que justificasse o débito inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em seu nome. Pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem 

como indenização por danos morais. A Reclamada por sua vez afirma que 

a dívida é legítima. Apresenta contrato assinado pelo Reclamante bem 

como documentos pessoais. Verifica-se após análise detida dos autos 

que, em que pese a alegação da parte Autora de que não teria contratado 

os serviços da ré, verifica-se que a Requerida apresentou contrato 

assinado pelo Reclamante comprovando a contratação, bem como 

utilização dos serviços e débito que gerou a negativação. Cumpre 

ressaltar que sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser afastada a responsabilidade se provar o réu que 

não ocorreu o defeito do serviço ou que a culpa pela ocorrência desta é 

exclusivamente do consumidor. Neste contexto, caberia à Requerida 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria 

provar que a parte Autora está em débito com a Requerida justificando a 

inscrição em cadastro de maus pagadores, o que foi feito, 

desincumbindo-se de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 

373, II, CPC. Assim, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente 

com seu ônus probatório, mesmo frente às meras argumentações da 

inexistência de relação jurídica por parte do Reclamante. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso assim 

vem decidindo acerca da referida matéria: APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - SUPOSTA FRAUDE - NÃO COMPROVAÇÃO - ART. 373, I, DO 

CPC - CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR - 

DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - INCLUSÃO REGULAR 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). Presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Por tais 
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considerações com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 

487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, com resolução do mérito, 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C Carolina Davoglio de 

Arruda Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001615-11.2019.8.11.0050. REQUERENTE: INDIA ANDREIA COSTA 

SIQUEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Consigno que o processo tramitou 

regularmente com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto para julgamento. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

INDIA ANDREIA COSTA SIQUEIRA em desfavor de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. Relata a Reclamante que teve 

seus dados inseridos no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e 

que a referida negativação no valor de R$ 3.344,63 (três mil e trezentos e 

quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos) se deu por 

solicitação do Requerido. Afirma que não possui qualquer vínculo ou 

débito pendente que justificasse o débito inscrito em seu nome. Pleiteia a 

declaração de inexistência de débito bem como indenização por danos 

morais. A Reclamada por sua vez afirma que a dívida se trata de débito 

que transferido para esta Reclamada, que a dívida é legitima. No mérito 

pleiteou a improcedência da ação. A Reclamante apresentou impugnação 

discordando dos argumentos apresentado pela Reclamada e reiterando os 

pedidos iniciais. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Compulsando os 

autos, constato que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, 

razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o 

julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova realizado 

pelo Reclamante, cumpre ressaltar que o artigo 6º, do Código de Defesa 

do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessário a presença dos requisitos mencionados. No caso, verifico a 

hipossuficiência do demandante em relação ao requerido, pois o 

demandado possui conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, 

imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as partes 

Posto isso, defiro a inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Verifica-se da análise dos autos que a parte Reclamada 

não logrou êxito em demonstrar a origem do débito, deixando de 

apresentar contrato realizado e assinado com a Reclamante, trouxe 

apenas alegações, deixando de instruir os autos com algum documento 

que demonstrasse que não houve cobrança indevida ou falha na 

prestação dos serviços. Não obteve êxito a Reclamada em comprovar a 

legitimidade do débito. Cumpre ressaltar que, apesar de alegar, a 

Reclamada não comprovou o recebimento de notificação a parte 

Reclamante comunicando da alegada cessão do crédito. Desta feita, não 

tendo a Requerida comprovado a validade, legalidade e regularidade da 

cobrança que gerou a negativação em apreço, permanece a Reclamada 

no campo das meras alegações, haja vista que não se descurou do ônus 

probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do NCPC, seja 

pela inversão do ônus da prova concedida em favor da consumidora, 

restando cabível, pois, a desconstituição do débito negativo, bem como a 

condenação em danos morais. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: “Responsabilidade civil. Negativação do nome do autor 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Pedido de mero cancelamento da 

anotação. Ausência de relação jurídica entre autor e réu que justificasse o 

lançamento do débito. Réu que alega ser mero cessionário de direitos 

creditórios da empresa Credi 21 Participações Ltda., administradora do 

cartão da Marisa Lojas Varejistas Ltda., por meio do qual foram realizadas 

as compras que deram origem aos débitos. O documento do qual consta a 

anotação aponta o nome do réu como informante. Réu que não juntou aos 

autos cópias do contrato de cessão de crédito supostamente celebrado 

com a Credi 21 Participações Ltda., tampouco do contrato firmado pelo 

autor para obtenção do cartão da Marisa. Aplicação da Teoria do Risco 

Profissional. Réu que deve garantir os riscos que advierem de sua 

conduta. O réu deveria ter se preocupado em verificar a validade dos 

créditos recebidos, pois foi ele mesmo quem requereu a inscrição irregular 

do nome do autor no SCPC. Falta de prova de que tenha sido o autor a 

pessoa que realizou as compras por meio do cartão da Marisa. Pedido de 

cancelamento da anotação julgado procedente. Recurso provido.? (TJSP ? 

APL n. 3177104820098260000 SP 0317710-48.2009.8.26.0000, Relator: 

Paulo Eduardo Razuk, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 

20.11.2011, Data de Publicação: 30.11.2011). Resta, pois, patente à falha 

na prestação de serviço da Reclamada, que não agiu diligentemente ao 

realizar a negativação indevida da Reclamante. Cabível, assim, a 

reparação pelos danos morais causados a parte Reclamante, uma vez 

que ultrapassa a seara do mero aborrecimento. Ora, a parte Reclamada é 

responsável pela negativação indevida, pois a ela competia o dever de 

cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança, não sendo 

plausível atribuir a culpa pela negativação a parte Reclamante. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. De fato, a conduta da Reclamada transcende o terreno da simples 

cobrança indevida para adentrar na seara da ilegalidade adrede, uma vez 

que, fazendo pouco dos direitos da reclamante, ofende o princípio da 

boa-fé objetiva, que em última análise, estabelece a ética nas relações 

negociais. Descurou, assim, a instituição de ensino de seu dever de 

lealdade, que está vinculada ao princípio da boa-fé, sendo oportuno citar 

Cláudia Lima Marques, que assim define tal princípio: “significa atuação 

refletida, uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro 

contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas 

expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, 

sem obstrução, sem qualquer lesão ou desvantagem excessiva, 

cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do 

objetivo contratual e a realização dos interesses das partes” (Contratos 

no Código de Defesa do Consumidor, 5ª ed., RT, p. 216. Insta salientar que 

o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Reputa-se 

assim inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. No que 
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concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial 

assim, declaro a inexistência da dívida apontada na inicial, determinando a 

exclusão definitiva do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao 

crédito decorrente do débito combatido nestes autos. CONDENO a 

Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte 

Reclamante, a título de indenização por danos morais, corrigido com juros 

de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária 

(INPC) a partir da publicação da sentença.o arbitramento. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 

10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C Submeto o 

presente projeto de sentença à apreciação e posterior homologação ao 

MM. Juiz de Direito, nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95. CAROLINA 

DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz 

Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, 

da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001195-06.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANI BARCELOS DE ANDRADE JEREMIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001195-06.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ADRIANI BARCELOS DE 

ANDRADE JEREMIAS REQUERIDO: MONACO MOTOCENTER MATO 

GROSSO LTDA Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Consigno que o processo tramitou 

regularmente com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto para julgamento. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais proposta por ADRIANI BARCELOS DE ANDRADE 

JEREMIAS em desfavor de MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO 

LTDA. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil, já que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. De início, passo a analisar a preliminar sustentada 

pela Reclamada. Quanto à ilegitimidade passiva. O art. 18 do CDC 

estabelece que os fornecedores de produtos de consumo duráveis e não 

duráveis são responsáveis solidários pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam. Vê-se que a pretensão inicial cinge-se na reparação por 

danos morais supostamente causados em razão de negativação indevida. 

Considerando a responsabilidade solidária estabelecida por lei, não há que 

se falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente 

demanda. Desse modo, a preliminar suscitada não merece prosperar. Não 

havendo outras questões prévias (preliminares ou prejudiciais) a serem 

apreciadas, passa-se diretamente à análise do mérito. No caso em tela, 

restou demonstrado que foi realizado pela Reclamante o pagamento da 

fatura de agosto e setembro, não havendo que se falar em inadimplência 

inerente a tais faturas. Não obstante o fato da realização da negativação, 

observa-se que a Reclamada tomou providencias no sentido de realizar a 

baixa tão logo tomou conhecido do fato. Quanto ao dano moral. Em relação 

ao dano moral requerido, cumpre-nos ressaltar que tanto a doutrina como 

a jurisprudência têm se posicionado no sentido de que deve ser reputado 

como dano moral a dor, a vergonha e a humilhação, que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, de forma a lhe causar sensível aflição e desequilíbrio em seu 

bem estar. Dessa forma, a indenização por danos morais tem a finalidade 

de amenizar a angústia injustamente causada, sendo que para a sua 

constatação há de se levar em consideração as condições em que 

ocorreu suposta ofensa, bem como a intensidade da amargura 

experimentada pela vítima e as particularidades inerentes a ela e ao 

agressor. O simples fato de ter ocorrido a situação narrada pela 

reclamante, embora desagradável, não leva à conclusão inexorável e 

automática de que tal fato causou sofrimento de ordem moral à parte 

contrária. Não fosse assim, todo desacordo comercial ou divergência 

entre as pessoas (ou hipótese em que se fez necessária o ajuizamento de 

uma demanda) acarretaria, de per si, indenização por dano moral, ideia 

que se afasta ante o princípio geral do direito da vedação ao 

enriquecimento sem causa, o ônus processual probatório previsto no art. 

333, inciso I, do CPC e o fato de que dissabores da vida moderna, como 

divergências no âmbito profissional e comercial, embora gere efeitos 

jurídicos, não necessariamente gerarão danos de ordem moral, pois o 

abalo moral deve estar satisfatoriamente comprovado, o que não se 

verifica neste caso concreto, que se tratou, quando muito, de dissabores 

comuns e corriqueiros à vida em sociedade, notadamente no âmbito 

comercial. Sobre o assunto em tela a jurisprudência também nos ensina: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONSÓRCIO - 

DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - IMEDIATA - MULTA 

CONTRATUAL - REDUÇÃO DO PERCENTUAL - TAXA DE ADESÃO - 

JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No 

tocante a imposição da multa contratual à requerida, pelo douto Juiz a quo, 

deve a mesma ser mantida, tendo em vista que o descumprimento 

contratual foi da ré. Contudo, merece reforma o percentual de 12% 

aplicado na r. sentença, devendo o mesmo ser reduzido para 3% (três por 

cento), por ser este o previsto no contrato. Relativamente ao pedido de 

indenização por danos morais, tenho que somente o suposto 

inadimplemento contratual não caracteriza o dano moral. O termo inicial 

dos juros de mora é a partir da citação. A taxa de administração, paga à 

respectiva administradora, a ela pertence, por se tratar de remuneração 

de serviços prestados aos consorciados. O seguro pago, por ter sido 

usufruído durante o período do pagamento, também não é passível de 

restituição. V.V.: O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência 

no sentido de que o consorciado desistente tem direito a reaver as 

prestações pagas à administradora de consórcio em até 30 dias contados 

do encerramento do grupo e não de forma imediata. A restituição das 

parcelas deverá ser corrigida monetariamente nos moldes da Súmula nº 

35 do STJ, porém não de imediato, mas até trinta dias contados a partir do 

prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, desde 

quando, então, passarão a correr os juros moratórios.” (Apelação Cível nº 

0085284-24.2010.8.13.0701, 14ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Hilda Teixeira 

da Costa. j. 14.07.2011, maioria, Publ. 20.09.2011). Não se pode, portanto, 

banalizar o direito constitucional ao dano moral (art. 5º, V e X, da 

Constituição Federal), devendo, ao ver deste Juízo, ficar reservado a 

situações excepcionais, de efetiva e grave violação de valores internos 

do indivíduo, o que certamente não é, ao ver deste Juízo, o caso destes 

autos, de forma que é de rigor o reconhecimento da improcedência do 

pedido inicial no que tange aos danos morais. Essas premissas forçam 

reconhecer a improcedência dos pedidos. Com efeito, também não se 

vislumbra nos fatos narrados a presença dos elementos da 

responsabilidade civil de ordem a ensejar o instituto do dano moral. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 
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no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 

10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à apreciação e posterior homologação ao 

MM. Juiz de Direito, nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95. CAROLINA 

DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz 

Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, 

da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001477-44.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONE QUARESMA PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

FABIANO TAGLIARI OAB - PR67802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Detran MT (REQUERIDO)

OESTE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001477-44.2019.8.11.0050. REQUERENTE: CLEONE QUARESMA PESSOA 

REQUERIDO: DETRAN MT, OESTE VEICULOS LTDA Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA Em análise minuciosa 

dos autos vislumbro que as partes são legítimas para figurar no polo 

passivo da demanda. Ultrapassada a fase de preliminares, passo à 

análise do MÉRITO. Os pedidos do autor são improcedentes. Trata-se de 

ação reclamatória promovida por CLEONE QUARESMA PESSOA em face 

de DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO e OESTE VEICULOS LTDA. Em síntese, alega 

a Autora ser possuidor e proprietário do veículo PRIMA 1.4 DE PLACAS 

QCM0559, e que ao buscar a devida transferência junto ao órgão foi 

negada sob a alegação de que havia um gravame não baixado, fato este 

que impedia a transferência para o autor. Entende que não há motivo para 

negar a transferência, busca seja o DETRAN compelido a transferir o 

veículo sob pena de multa, bem como em condenação a restituir valores, 

danos morais custas e honorários advocatícios. Requer a título de 

antecipação de tutela que o DETRAN/MT cancele exigência da multa, bem 

como indenização por danos morais. Apresentada contestação pelas 

partes Reclamadas, ambas arguiram preliminar de ilegitimidade passiva, 

bem como inexistência de responsabilidade. De análise cautelosa dos 

autos e dos documentos juntados não há responsabilidade do DETRAN e 

da segunda Reclamada, uma vez que cabe a Instituição Financeira 

promover a baixa do gravame. As reclamadas agiram dentro dos ditames 

legais, não cometendo ilícito. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o 

dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal. 

Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais e materiais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Posto isso, acolho a preliminar e opino pela IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à apreciação e posterior homologação ao 

MM. Juiz de Direito, nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95. CAROLINA 

DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz 

Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, 

da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-71.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE BORGES MELO DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1000102-71.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:H. CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JONAS YURI SIQUEIRA 

GOULART DA SILVA POLO PASSIVO: JOSIANE BORGES MELO DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 17/03/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001482-66.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PAZ FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001482-66.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MARIA DA PAZ FERREIRA 

LIMA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Contrato ajuizada por 

MARIA DA PAZ FERREIRA LIMA em face de ITAU UNIBANCO S/A. 

Examinando o conjunto probatório, observa-se que a parte Requerida 

juntou aos autos a Cédula de Crédito Bancário, onde demonstra a 

contratação de empréstimo, bem como a existência da autorização para 

desconto mensal na remuneração para o pagamento, assim demonstrando 

que a Requerente estava ciente da referida contratação. Apresenta ainda 

a Reclamada comprovantes de transferências eletrônicas realizadas à 

Reclamante, Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada entre as partes. Assim, não há o que 

falar da inexistência da contratação, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Requerida. Deste modo, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram, aliados à prova produzida pela Requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Dessa forma, 

havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva da consumidora, 

não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Destarte, 

no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do 

artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo da parte Requerente sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, 

competia a parte Requerente comprovar que não realizou tais empréstimos 

como alegado. Nesta condição, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, a improcedência 

da ação se impõe. Posto isso, acolho a preliminar e opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 
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Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

apreciação e posterior homologação ao MM. Juiz de Direito, nos termos do 

artigo 40, da lei 9.099/95. CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001748-53.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MACILENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001748-53.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MARIA MACILENE DA SILVA 

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL Vistos. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por MARIA MACILENE DA SILVA 

em desfavor de COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte Autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – 

consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Relata a Reclamante que sofreu negativação realizada pela Reclamada no 

valor de R$ 108,01 (cento e oito reais e um centavo), alega tratar-se de 

cobrança indevida. Pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem 

como indenização por danos morais. Outrossim, a demandada não 

compareceu à audiência de conciliação, confessando, portanto, a matéria 

fática. Nesse sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que 

lemos: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação 

ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do Juiz.” Cabe à parte Reclamada comparecer pessoalmente na audiência, 

caso contrário serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, 

com imediato julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – 

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte Requerida à sessão de conciliação 

conduz aos efeitos da revelia, chancelando a presunção de veracidade 

dos fatos narrados na petição inicial, salvo, todavia, se outro não for o 

entendimento do julgador. Cumpre ressaltar que a Reclamada deixou de 

apresentar contestação. seguindo a inteligência da sumula 11 da Turma 

Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: SÚMULA 11: A contestação 

será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia. Assim sendo restando incontroversos os 

fatos e documentos da exordial, confessando, portanto, a matéria fática, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. O fato de o réu ficar 

inativo no processo acarretará sua revelia, a revelia se constitui, 

precisamente, na ausência de participação do requerido no processo, o 

que acarretará a esse sujeito severas consequências quanto a seus 

direitos processuais. Verifica-se assim que a parte Reclamada não 

apresentando defesa não logrou êxito em demonstrar a origem do débito, 

deixando de apresentar as provas necessárias e instruir os autos com 

algum documento que demonstrasse que não houve cobrança indevida ou 

falha na prestação dos serviços. Assim, uma vez que a demandada não 

produziu qualquer prova ou se manifestou nos autos para defender-se do 

alegado, demonstrou verdadeiro descaso com a demanda. Ademais, o não 

comparecimento à audiência designada para tentativa de conciliação 

corroborou para que não trouxesse aos autos qualquer prova que 

destituísse o alegado pelo demandante, assim a decretação da revelia com 

o aproveitamento de todos os seus efeitos é medida que se impõe. Desta 

feita, não tendo a Requerida comprovado a validade, legalidade e 

regularidade da cobrança que gerou a negativação em apreço, permanece 

a reclamada no campo das meras alegações, haja vista que não se 

descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, 

II do NCPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor da 

consumidora, restando cabível, pois, a desconstituição do débito negativo, 

bem como a condenação em danos morais. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Por conseguinte, impõe-se acolher os 

pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir 

a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao crédito. Resta, pois, 

patente à falha na prestação de serviço da Reclamada, que não agiu 

diligentemente ao realizar a cobrança e negativação indevida da 

Reclamante. Cabível, assim, a reparação pelos danos morais causados a 

Reclamante, uma vez que ultrapassa a seara do mero aborrecimento. Ora, 

a parte Reclamada é responsável pela cobrança e negativação indevida, 

pois a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu 

sistema de cobrança, não sendo plausível atribuir a culpa pela 

negativação a Reclamante. No caso, caracterizado está o defeito do 

serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, 

de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. De fato, a conduta da Reclamada transcende o terreno da 

simples cobrança indevida para adentrar na seara da ilegalidade adrede, 

uma vez que, fazendo pouco dos direitos da reclamante, ofende o 

princípio da boa-fé objetiva, que em última análise, estabelece a ética nas 

relações negociais. Descurou, assim, a instituição de ensino de seu dever 

de lealdade, que está vinculada ao princípio da boa-fé, sendo oportuno 

citar Cláudia Lima Marques, que assim define tal princípio: “significa 

atuação refletida, uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro 

contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas 

expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, 

sem obstrução, sem qualquer lesão ou desvantagem excessiva, 

cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do 

objetivo contratual e a realização dos interesses das partes” (Contratos 

no Código de Defesa do Consumidor, 5ª ed., RT, p. 216. Insta salientar que 

o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Reputa-se 

assim inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. No que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 
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essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Diante do exposto, declaro a revelia da Reclamada, e com 

fulcro no art. 487, I, do CPC JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial assim, declaro a inexistência da dívida apontada na inicial, 

determinando a exclusão definitiva do nome da parte autora dos órgãos de 

restrição ao crédito decorrente do débito combatido nestes autos. - 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à 

parte Reclamante, a título de indenização por danos morais, corrigido com 

juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária 

(INPC) a partir da publicação da sentença. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intime-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à apreciação e posterior 

homologação ao MM. Juiz de Direito, nos termos do artigo 40, da lei 

9.099/95. CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-56.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNERSON JOSE MACHADO GONCALVES RUMIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000103-56.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:WAGNERSON 

JOSE MACHADO GONCALVES RUMIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 17/03/2020 Hora: 13:45 , no 

endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001638-54.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALCENIR ANDRADE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001638-54.2019.8.11.0050. REQUERENTE: VALCENIR ANDRADE DA 

SILVA PEREIRA REQUERIDO: BANCO J. SAFRA S.A Vistos. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAERIAIS E MORAIS 

proposta por VALCENIR ANDRADE DA SILVA PEREIRA em desfavor de 

BANCO J. SAFRA S.A. PRELIMINAR Em contestação, a empresa 

Reclamada alegou a incompetência deste Juizado para processamento da 

causa, ao argumento de se tratar de matéria complexa, que dependeria de 

realização de prova pericial. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada, assim 

como demonstrado o interesse de agir da parte. Rejeitada a preliminar, 

passo à análise do MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão em parte assiste à parte 

autora. No caso concreto, restou evidente que houve desídia ou 

desorganização por parte da Reclamada ao deixar de cumprir os 

procedimentos de devolução do bem após a quitação do contrato. Porém 

conforme bem esclarecido pela Reclamada a questão já foi objeto de multa 

diária aplicada no processo de busca e apreensão de n. 

0001816-25.2016.8.11.005, não cabendo rediscussão nestes autos. 

Quanto ao pleito de reparação pelos danos materiais apresentados no 

veículo após o recebimento o mesmo ter o mesmo permanecido parado 

enquanto este apreendido, que não merece prosperar, uma vez que 

trata-se de veículo de ano 2011 que certamente apresenta necessidade 

de reparos e manutenção de peças, bem como que não restou 

comprovado pelo Reclamante que tais avarias se deram por culpa da 

Reclamada. Cumpre lembrar que o Reclamante no momento da retirada do 

bem assinou termo na qual declara que o bem foi retirado no estado em 

que se encontrava quando apreendido. Portanto não merece prosperar o 

pedido do Reclamante acerca da indenização por danos materiais. Alega 

ainda o Reclamante que sofreu danos morais em razão da ausência de 

baixa do protesto. Com relação a reclamação da existência de registro de 

gravame sobre o veículo quitado, insta observar que, a Reclamada em sua 

defesa não obteve êxito em comprovar que o Reclamante se encontra 

inadimplente com a Administradora, fato que demonstra negligência na 

manutenção do registro. Cumpre salientar que após cumprimento das 

obrigações por parte do devedor, a instituição credora deverá proceder 

automaticamente e eletronicamente a baixa dos gravames junto aos 

órgãos ou entidades de trânsito nos quais o veículo possa estar 

registrado. Vale ressaltar que o não levantamento do valor depositado 

judicialmente não justifica a permanência do registro, pois a não obtenção, 

antes, do alvará, não configura impedimento para a baixa do registro, já 

que consiste em mera formalidade administrativa. A propósito: TJRS - 

Direito privado. Responsabilidade civil. Revisão contratual. Acordo. 

Homologação. Cumprimento. Estabelecimento bancário. Alienação 

fiduciária. Restrição. Liberação. Não ocorrência. Prejuízo. Alvará. 

Levantamento. Responsabilidade. Indenização. Dano moral. Quantum. 

Juros de mora. Termo inicial. Correção monetária. Ação de reparação de 

danos morais. Responsabilidade civil. Acordo celebrado em ação 

revisional de contrato. Depósito judicial. Alvará. Demora na 

disponibilização. Liberação do gravame de alienação fiduciária. Danos 

morais configurados. Juros moratórios. Transação judicial. Termo inicial. I. 

As partes celebraram acordo na ação revisional de contrato, havendo o 

integral cumprimento pelo autor, mediante o pagamento do valor através de 

boleto bancário, complementado pelo valor depositado judicialmente. No 

entanto, a instituição financeira não cumpriu a sua contraprestação, qual 

seja, a de baixar o gravame de alienação fiduciária que recaía sobre o 

veículo no prazo de trinta dias úteis após o levantamento da quantia 

depositada em juízo. II. Na hipótese fática, vale destacar que a demora, 

não esclarecida nos autos, para a intimação da ré quanto à expedição do 

alvará judicial não é de responsabilidade do autor. Aliás, no momento em 

que foi homologado o acordo judicial cabia à requerida adotar as cautelas 

necessárias para agilizar a obtenção do numerário, uma vez que tinha 

conhecimento da existência do valor em depósito judicial e do pagamento 

através de boleto bancário. Inclusive, constatada a integralidade do 

pagamento pelo autor, a requerida poderia ter efetuado a liberação do 

gravame no prazo de dez (10) dias, previsto no art. 9º, da Resolução 320, 

do CONTRAN, o que não ocorreu. III. Evidenciado o dano moral in re ipsa, o 

respectivo valor deve ser arbitrado considerando a condição social do 

autor, o potencial econômico da instituição financeira, o tempo de demora 

para a liberação do gravame e o caráter punitivo-pedagógico da 

reparação. A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, na 

forma da Súmula 362, do STJ. IV. O acordo celebrado pelas partes no 

processo judicial é uma transação, ou seja, um contrato estabelecido nos 

moldes dos arts. 840 e seguintes, do CCB/2002 - Código Civil. Logo, em se 

tratando de relação contratual, os juros moratórios de 1% ao mês incidem 

a partir da citação. Precedentes deste Tribunal. V. Sucumbência. Integral 

decaimento da ré em suas pretensões. APELAÇÃO PROVIDA.» Quanto ao 

pedido de indenização por danos morais, resta evidenciada a demora da 

instituição financeira em realizar a baixa do gravame no veículo da parte 

autora, considero ter sido superada a barreira do mero aborrecimento ou 

dissabor. Caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral 

decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do 

serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que 
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tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. De fato, a conduta da Reclamada transcende o terreno do simples 

para adentrar na seara da ilegalidade adrede, uma vez que, fazendo 

pouco dos direitos da reclamante, ofende o princípio da boa-fé objetiva, 

que em última análise, estabelece a ética nas relações negociais. Insta 

salientar que o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 

Reputa-se assim inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. No 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, com 

amparo nos artigos 5º e 6º da Lei n. 9.099/95, firmo convicção para 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

resolução do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o fim de: - 

DETERMINAR que a Reclamada proceda com a imediata baixa do gravame 

registrado no veículo apontado na inicial, sob pena de aplicação de multa 

diária. - CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento a parte Autora, a 

título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da publicação da 

sentença e juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. CAROLINA 

DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz 

Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, 

da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-88.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA MARTINS DA SILVA CATANIO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RIBEIRO SISTI OAB - PR55575 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001250-88.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ELIANE DA SILVA MARTINS 

REQUERIDO: SONIA MARIA MARTINS DA SILVA CATANIO - ME Processo: 

nº 1001250-88.2018.8.11.0050 Vistos. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta 

por ELIANE DA SILVA MARTINS em desfavor de SONIA MARIA MARTINS 

DA SILVA CATANIO - ME. É válido ressaltar, desde o início, a incidência 

das normas consumeristas no presente feito, tendo em vista ser a parte 

autora destinatária final dos produtos e serviços prestados pela parte ré. 

Alega a requerente que celebrou contrato de associado com a requerida e 

que um dos dependentes tentou agendar hospedagem para viagem, porém 

recebeu atendimento insuficiente/inadequado da requerida, o que motivou 

seu pedido de rescisão do contrato de associado. Requer, por fim, a 

condenação da requerida para rescisão do contrato de associado, o 

ressarcimento dos valores já pagos no valor de R$ 1.142,84, com 

acréscimo de juros e correção monetária, bem como a condenação de 

danos morais pela requerida e a inversão do ônus da prova. No tocante ao 

mérito, a parte ré deixou de apresentar impugnação especifica aos fatos 

articulados pela parte autora, apresentação alegação genérica de 

prestação dos serviços e ausência de falhas, o que, diante do exposto no 

art. 336 do CPC, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial. 

No entanto, tal presunção decorrente é apenas relativa e deve vir 

corroborada pelos demais elementos probatórios constantes nos autos, o 

que se verifica no presente. Verifica-se diante das informações prestadas 

que houve demora da parte ré nas respostas e solução do litígio, 

ressaltando, assim, a negligência na prestação dos serviços, que não foi 

realizada da forma ofertada pela Reclamada. E, é válido ressaltar, que a 

parte ré deixou de impugnar alguns documentos carreados pela parte 

autora, os quais dão conta da gritante falha na prestação dos serviços da 

parte ré. Assim, ante a presunção da veracidade dos fatos aliados aos 

documentos juntados a este caderno processual, mister é a declaração de 

rescisão do contrato firmado entre as partes bem como a necessidade de 

restituição dos prejuízos daí advindos. Quanto ao pedido de restituição, 

como a declaração de rescisão contratual se deu má prestação de 

serviços da parte ré, faz jus a parte autora à restituição dos valores 

pagos. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral fica obrigado a 

reparar-lhe os danos experimentados, cabendo neste caso ao ofendido 

demonstrar a efetiva existência do dano, a ocorrência de conduta 

culposa, em sentido amplo, além do nexo de causalidade entre a conduta 

culposa e o resultado danoso. O caso em exame, entretanto, diante da 

incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, não pode ser 

apreciado segundo a ótica dos artigos 186 e 927 do Novo Código Civil, 

mas sim segundo o que dispõe o artigo 14 daquele estatuto. 

Interpretando-se o contido nos artigos 3º e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, conclui-se que a parte ré é fornecedora de produtos e 

serviços e, como tal, responde independentemente de culpa pelos danos 

que causar a terceiros no desempenho das atividades que lhe são 

inerentes. Sua responsabilidade somente será excluída se demonstrar a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É a teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual a responsabilidade decorre do simples 

fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir distribuir e 

comercializar produtos ou executar determinados serviços. Por fim, 

também faz jus a parte autora ao pagamento dos danos morais sofridos, 

pois, não há como se admitir que todo o narrado pela parte autora não 

passou de mero descumprimento contratual, em razão das expectativas 

geradas bem como pela ausência completa, pela parte ré, de respaldo aos 

questionamentos e pedidos solicitados. Assim, entendo como razoável a 

quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais, tendo em vista ser 

suficiente para reparar a conduta e prevenir novas ações semelhantes 

bem como por atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

Posto isso e, tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 

487, inc. I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: - 

DECLARAR a rescisão do contrato firmado entre as partes. - CONDENAR 

a parte ré na restituição da quantia de R$ 1.142,84 (mil, cento e quarenta e 

dois reais e oitenta e quatro centavos) a título de danos materiais, quantia 

esta acrescida de correção monetária (média INPC/IGP-DI) desde cada 

pagamento e juros de mora (1% a.m.) desde a citação. - CONDENAR a 

parte ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

danos morais, quantia esta acrescida de correção monetária (média 

INPC/IGP-DI) desde a prolação desta sentença e juros de mora (1% a.m.) 

desde o evento danoso. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intime-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à apreciação e posterior homologação ao MM. Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95. CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001643-76.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI OAB - MT26764/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO NOBUYUKI YOKOTA OAB - PR33389 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001643-76.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ADRIANO JOSE CAETANO DA 

SILVA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e 

Materiais proposta por ADRIANO JOSE CAETANO DA SILVA em desfavor 

de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA e GAZIN 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte Autora. Consoante cediço, o 

consorciado tem direito à respectiva carta de crédito quando é sorteada a 

sua quota ou ofertado lance e estiverem preenchidos os requisitos 

exigidos no contrato para a confirmação da contemplação. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Inicialmente cumpre ressaltar que, nos contratos 

onerosos, a parte que se comprometer a alguma obrigação, deve 

executá-la na forma e tempo pactuado, pois o seu inadimplemento 

implicará na incidência dos efeitos moratórios, conforme preconiza o artigo 

397 do Código Civil. Diante da situação apresentada nos autos, imperioso 

se faz observar que não restou demonstrado pelo Reclamante os fatos 

alegados quanto a propaganda enganosa, levando em consideração ainda 

que o Reclamante firmou contrato com a Reclamada, na qual foi lhe 

oportunizado a ciência dos termos e condições estabelecidos em seu 

contrato de adesão a cota consorcial, tendo inclusive concordado e 

assinado. Cumpre salientar que, após a contemplação, para liberação do 

crédito a Administradora do Consórcio se vale do direito de exigir do 

Reclamante documentos como forma de garantia de recebimento do 

crédito, bem como de reavaliar a vida financeira do consorciado, exigir 

garantias complementares e atualizar seu cadastro junto ao Grupo. Não 

vislumbro ato ilícito praticado pela Reclamada no momento de realizar tais 

exigências como apresentação de garantia complementar na forma de 

avalista em razão da renda apresentada. Verifica-se que o Reclamante 

não deixou de receber o bem escolhido, sendo lhe tão logo disponibilizado 

e após os trâmites de análise de documentação apresentada, tendo 

recebido o crédito contratado. Cumpre observar que o tempo dispendido a 

liberação e entrega do crédito não de mostra excessivo. Em exame ao 

caso concreto, nota-se que os fatos expostos em nada caracteriza 

descumprimento contratual. O Reclamante não aponta qualquer outra 

situação supostamente vivenciada que poderia ocasionar o alegado 

descumprimento, bem como não vislumbro prejuízo da parte Autora. Vale 

lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor 

dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a 

facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Desse modo, pela 

insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo 

as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório, concluindo-se que não houve descumprimento 

contratual pela parte Promovida. Assim sendo, não havendo ato ilícito, 

encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Com relação aos danos 

morais, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido 

pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no 

âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem nos autos motivos que justifiquem o alegado dano 

moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. CAROLINA 

DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz 

Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, 

da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001716-48.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS GUILHERME DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT20436/O 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001716-48.2019.8.11.0050. REQUERENTE: RUBENS GUILHERME DA 

SILVA REQUERIDO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por 

RUBENS GUILHERME DA SILVA em desfavor de RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Não obstante se tratar de 

relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada 

em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência. Ora, não se 

pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova 

em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a 

provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” In casu, 

muito embora o Reclamante tenha apontado a existência de cobranças, as 

quais desconhece o teor, não colaciona nenhum documento hábil a 

comprovar que as cobranças estariam sendo realizadas pela empresa 

Reclamada, ou ainda por outro do mesmo grupo social. Com efeito, o nome 

desta Reclamada, sequer é mencionado no extrato de negativação 

apresentado pelo autor na exordial para comprovação do alegado. 

Ademais, extrai-se da documentação juntada pelo próprio reclamante, no 

mov. 23136699 , que a Autora da cobrança e negativação seria pessoa 

diversa das partes deste processo. Logo, não se desincumbindo de seu 

ônus probatório, quanto à alegada cobrança indevida, tenho pela 

inexistência de falhas na prestação dos serviços da Reclamada, o que 

implica na total improcedência da demanda. Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

haja vista não vislumbrar vínculo entre as partes e existência de falhas na 

prestação dos serviços da Reclamada. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença à apreciação e 
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posterior homologação ao MM. Juiz de Direito, nos termos do artigo 40, da 

lei 9.099/95. CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-46.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000966-46.2019.8.11.0050. REQUERENTE: NIVIA SILVA ARAUJO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta por NIVIA SILVA ARAUJO em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, 

sendo a Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser 

aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte Autora. A parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade das alegações e documentos juntados na inicial, não demonstrou 

por meio de qualquer documento hábil a legalidade das novas cobranças 

realizadas na UC da parte autora. Partindo destas premissas e diante das 

provas produzidas pelas partes, tenho que os fatos alegados na inicial 

restaram comprovados, isto é, que a parte Autora sofreu cobranças 

exorbitantes e teve o fornecimento de energia interrompido pela 

concessionária reclamada no momento em que discutia junto ao Procon as 

farturas recebidas, mesmo amparada pelo Órgão de Defesa do 

Consumidor. Da análise dos documentos apresentados nos autos, 

verifica-se que restou demonstrado que a negativação e suspensão do 

serviço ocorreu em razão de ausência de pagamento de fatura que fazia 

parte do objeto da reclamação de n. 1000438-80.2017.8.11.0050, o que 

torna o ato indevido. Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço 

e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 

do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela 

teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à 

reclamante. É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela 

Reclamante deve ser ressarcida numa soma que não apenas compense a 

ele a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência e 

severidade. Resta, pois, patente à falha na prestação de serviço da 

Reclamada, que não agiu diligentemente. Cabível, assim, a reparação pelos 

danos morais causados à Reclamante, uma vez que ultrapassa a seara do 

mero aborrecimento. De fato, a conduta da Reclamada transcende o 

terreno da simples cobrança indevida para adentrar na seara da 

ilegalidade adrede, uma vez que, fazendo pouco dos direitos da 

reclamante, ofende o princípio da boa-fé objetiva, que em última análise, 

estabelece a ética nas relações negociais. Descurou, assim, a instituição 

de ensino de seu dever de lealdade, que está vinculada ao princípio da 

boa-fé, sendo oportuno citar Cláudia Lima Marques, que assim define tal 

princípio: “significa atuação refletida, uma atuação refletindo, pensando no 

outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses 

legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com 

lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem qualquer lesão ou desvantagem 

excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o 

cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses das 

partes” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 5ª ed., RT, p. 216. 

Insta salientar que o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, 

que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 

Reputa-se assim inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. No 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: - DECLARAR a 

inexistência da dívida apontada na inicial nos valores de R$ 5.892,62 e R$ 

1.445,06, determinando a exclusão definitiva do nome da parte autora dos 

órgãos de restrição ao crédito decorrente do débito combatido nestes 

autos. - CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, a partir da publicação da 

sentença e juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

apreciação e posterior homologação ao MM. Juiz de Direito, nos termos do 

artigo 40, da lei 9.099/95. CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-65.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEI DE FATIMA TIGRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (REQUERIDO)

CONTINENTAL EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000913-65.2019.8.11.0050. REQUERENTE: IVONEI DE FATIMA TIGRE 

REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME, CONTINENTAL 

EDUCACIONAL LTDA - ME Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS MAERIAIS E MORAIS proposta por IVONEI DE 
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FATIMA TIGRE em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA – 

ME e CONTINENTAL EDUCACIONAL LTDA - ME. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor 

que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

In casu, denoto que a parte reclamada não demostrou de forma suficiente 

que possuí validação do MEC para atuar como instituição de ensino, pelo 

menos não se vislumbra em sua defesa e nos autos, sopesado aos 

documentos e provas acostados junto a exordial. Evidencia-se que, em 

não comprovada pela Reclamada a legitima validade do curso ofertado e 

ministrado à Reclamante, imperioso se faz salientar que não será 

reconhecido por outra instituição, fato que impedirá seu aproveitamento. 

Resta demonstrada a má prestação dos serviços pela Reclamada. 

Fazendo a Reclamante jus a restituição dos valores pagos durante o 

curso. Neste sentido, quando a má prestação de um serviço extravasa as 

raias da razoabilidade, dando lugar à irritação, a frustração, ao sentimento 

de descaso, ao sentimento de se sentir somente mais um número no rol de 

consumidores de uma empresa, é que ocorre a violação do direito à paz, à 

tranqüilidade, à prestação adequada dos serviços contratados, enfim, a 

uma série de direitos intimamente relacionados à dignidade humana. Hoje o 

consumidor brasileiro percorre uma verdadeira via crucis para tentar ver 

respeitados os seus direitos. Quanto ao dano moral, o mesmo surge no 

momento em que a parte reclamante sofreu abalos em seu psicológico em 

situação que foge a esfera do mero dissabor, porquanto a situação 

configura dano in re ipsa, consubstanciado no fato de que a angústia de 

ter sido submetida a risco de responsabilização criminal e civil foi latente e 

demonstrada nos autos de forma incontroversa pelas partes. Assim, a 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). 

A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras 

de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). Neste norte, se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Nesta toada, no que concerne a fixação do 

valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, 

aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido dos reclamantes, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, com amparo nos artigos 5º e 6º da 

Lei n. 9.099/95, firmo convicção para JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com resolução do mérito, 

forte no artigo 487, I do NCPC, para o fim de: - CONDENAR a parte 

Reclamada ao pagamento a parte Autora, a título de danos materiais, a 

importância de R$ 13.000,00 (treze mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% a.m. a 

partir da citação. - CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento a parte 

Autora, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros 

de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. CAROLINA 

DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz 

Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, 

da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-57.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M H WIEHL EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000629-57.2019.8.11.0050. REQUERENTE: M H WIEHL EIRELI - ME 

REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente 

instruído para julgamento. Passo a análise do MÉRITO. Fundamento e 

decido. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por M H WIEHL EIRELI - ME 

em face de ESTADO DE MATO GROSSO, aduz o autor que ingressou com 

Ação de Reparação por Danos Morais em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, por considerar que o protesto da CDA n. 20182636 realizado 

perante o Cartório de Registro Civil, Tabelionato e Protesto de Campo Novo 

do Parecis, foi indevido pelo fato de o crédito tributário objeto do título 

protestado já ter sido pago em negociação anterior a data da realização do 

protesto. Assevera que a Fazenda Pública agiu com abuso de direito, uma 

vez que o protesto foi realizado levando em conta uma já paga, sendo 

posteriormente realizado protesto que permanece aberto até a data de 

hoje. Desse modo, requer a declaração de inexistência de débito, bem 

como a baixa da restrição e indenização por danos morais. O ESTADO DE 

MATO GROSSO em sede de contestação se limita em aduzir que o autor 

deixou de demonstrar, ainda que minimamente o eventual dano sofrido. 

Requer a improcedência da demanda. Pois bem. Da análise dos autos, é 

possível concluir, após o exame dos elementos de prova, a 

verossimilhança das articulações fáticas deduzidas na inicial. Com efeito, 

os documentos juntados a exordial demonstram que o autor teve 

conhecimento da dívida ao tenta retirar realizar uma compra e teve seu 

crédito negado, que mesmo após tentar solução administrativa não teve o 

problema resolvido. Os documentos dão embasamentos probatório no 

sentido de que houve execução e transtornos, cabia ao ESTADO DE 

MATO GROSSO provar o ilegítimo protesto, porém não demonstrou e 

legalidade da existência do protesto bem como da dívida. Diante do 

arcabouço probatório produzido, entendo evidenciada conduta ilícita por 

parte do réu que resultou protesto indevido de uma dívida que já havia sido 

paga, colocando em perigo os ativos financeiros do autor em demanda 

que não devia ser parte. Existem julgados que entendem que o equívoco 

resulta na caracterização de dano moral. Nesse sentido: TJ-RS - Recurso 

Cível 71006861595 RS (TJ-RS) Data de publicação: 03/07/2017 Ementa: 

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO DE CONTA 

BANCÁRIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. DEVER DE INDENIZAR - Tratando-se de responsabilidade civil 

de pessoa jurídica de direito público, aplica-se a teoria da responsabilidade 

civil objetiva, nos termos do disposto no artigo 37 , § 6º , da Constituição 

Federal , "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." Caso 

concreto em que a prova produzida conforta a versão apresentada na 
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inicial, segundo a qual houve bloqueio judicial equívocado de valores (R$ 

206,41) da conta bancária do demandante, situação que determina, 

presente a conduta comissiva, o dano e o nexo de causa, o dever de 

indenizar o prejuízo extrapatrimonial experimentado. DANOS 

EXTRAPATRIMONIAIS - quantum indenizatório - Em relação ao valor 

indenizável a título de danos morais, entende-se que o montante fixado em 

sentença, de R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando o montante do valor 

indevidamente bloqueado, é suficiente para a finalidade compensatória... e 

pedagógica do instituto, sem representar enriquecimento sem causa do 

demandante. Assim, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099 /95 e em 

atenção aos critérios de celeridade, simplicidade, informalidade e 

economia processual elencados no artigo 2º da mesma lei, confirma-se a 

sentença em segunda instância, constando apenas da ata, com 

fundamentação sucinta e dispositivo, servindo de acórdão a súmula do 

julgamento. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS. UNÂNIME. (Recurso 

Cível Nº 71006861595, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em 

28/06/2017). Nesse cenário, não comprovando a demandada a existência 

de hipótese excludente do dever de indenizar, tem-se como devidamente 

preenchido o primeiro requisito necessário para a configuração do dever 

de indenizar. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, é certo 

que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, inteligência da Súmula nº 

227 do STJ. Cabível assim a indenização por danos morais nessa relação 

jurídica consumerista, em que a responsabilidade é objetiva e a empresa 

sofreu com o protesto indevido. No que tange à satisfação compensatória, 

agrupa-se o sentido pedagógico da indenização, de maneira que adquire 

destaque, no que diz respeito à fixação do valor indenizatório, as 

condições sócio–econômicas das partes. Nesse caso, em relação ao 

valor indenizável, pondera-se a certificação que há de ser fixado em 

concordância com a soberania econômica do réu, para que não perca o 

seu caráter de sanção. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para: - DECLARAR a inexistência do 

débito discutido nos autos e DETERMINAR que a Reclamada proceda com 

a exclusão definitiva do protesto e negativação SPC em nome do 

Reclamante, inerente a dívida apontada na inicial. - CONDENAR a 

Reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF). Deixo de condenar 

a Reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. CAROLINA 

DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz 

Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, 

da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001644-61.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FAUSTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001644-61.2019.8.11.0050. REQUERENTE: GERALDO FAUSTINO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: COMPACTA COMERCIAL LTDA Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e indenização 

por danos morais por GERALDO FAUSTINO DE OLIVEIRA em desfavor de 

COMPACTA COMERCIAL LTDA. Não obstante se tratar de relação de 

consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões 

específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde 

a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência. Ora, não se pode transformar a 

técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. Outro não é o entendimento do mestre Fredie 

Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por 

vislumbrar uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, 

faça prova tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que 

eventualmente alegar, como de inexistência do fato constitutivo do direito 

do consumidor, é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse 

judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos 

requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve 

fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se a eles 

expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para todos os 

fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois 

acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de provar negativa 

absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” In casu, muito embora o 

Reclamante tenha apontado a existência de cobranças, as quais 

desconhece o teor, não colaciona nenhum documento hábil a comprovar 

que as cobranças estariam sendo realizadas pela empresa Reclamada, ou 

ainda por outro do mesmo grupo social. Com efeito, o nome desta 

Reclamada, sequer é mencionado no extrato de negativação apresentado 

pelo autor na exordial para comprovação do alegado. Ademais, extrai-se 

da documentação juntada pelo próprio reclamante, no mov. 23136699 , 

que a Autora da cobrança e negativação seria pessoa diversa das partes 

deste processo. Logo, não se desincumbindo de seu ônus probatório, 

quanto à alegada cobrança indevida, tenho pela inexistência de falhas na 

prestação dos serviços da Reclamada, o que implica na total 

improcedência da demanda. Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, haja vista não vislumbrar 

vínculo entre as partes e existência de falhas na prestação dos serviços 

da Reclamada. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intime-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à apreciação e posterior homologação ao MM. Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95. CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-48.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CAETANO TEIXEIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (REQUERIDO)

CONTINENTAL EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000843-48.2019.8.11.0050. REQUERENTE: DANIELE CAETANO TEIXEIRA 

DE MATOS REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME, 

CONTINENTAL EDUCACIONAL LTDA - ME Vistos. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 457 de 1001



são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS MAERIAIS E MORAIS proposta por DANIELE CAETANO TEIXEIRA 

DE MATOS em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA – ME e 

CONTINENTAL EDUCACIONAL LTDA - ME. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor 

que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

In casu, denoto que a parte reclamada não demostrou de forma suficiente 

que possui validação do MEC para atuar como instituição de ensino, pelo 

menos não se vislumbra em sua defesa e nos autos, sopesado aos 

documentos e provas acostados junto a exordial. Evidencia-se que, em 

não comprovada pela Reclamada a legitima validade do curso ofertado e 

ministrado à Reclamante, imperioso se faz salientar que o mesmo não será 

reconhecido por outra instituição, fato que impedirá seu aproveitamento. 

Resta demonstrada a má prestação dos serviços pela Reclamada. 

Fazendo a Reclamante jus a restituição dos valores pagos durante o 

curso. Neste sentido, quando a má prestação de um serviço extravasa as 

raias da razoabilidade, dando lugar à irritação, a frustração, ao sentimento 

de descaso, ao sentimento de se sentir somente mais um número no rol de 

consumidores de uma empresa, é que ocorre a violação do direito à paz, à 

tranqüilidade, à prestação adequada dos serviços contratados, enfim, a 

uma série de direitos intimamente relacionados à dignidade humana. Hoje o 

consumidor brasileiro percorre uma verdadeira via crucis para tentar ver 

respeitados os seus direitos. Quanto ao dano moral, o mesmo surge no 

momento em que a parte reclamante sofreu abalos em seu psicológico em 

situação que foge a esfera do mero dissabor, porquanto a situação 

configura dano in re ipsa, consubstanciado no fato de que a angústia de 

ter sido submetida a risco de responsabilização criminal e civil foi latente e 

demonstrada nos autos de forma incontroversa pelas partes. Assim, a 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). 

A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras 

de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). Neste norte, se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Nesta toada, no que concerne a fixação do 

valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, 

aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido dos reclamantes, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, com amparo nos artigos 5º e 6º da 

Lei n. 9.099/95, firmo convicção para JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com resolução do mérito, 

forte no artigo 487, I do NCPC, para o fim de: - CONDENAR a parte 

Reclamada ao pagamento a parte Autora, a título de danos materiais, a 

importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros de mora 

de 1% a.m. a partir da citação. - CONDENAR a parte Reclamada ao 

pagamento a parte Autora, a título de danos morais, a importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da 

publicação da sentença e juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

danoso. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. CAROLINA 

DAVOGLIO DE ARRUDA Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-56.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNERSON JOSE MACHADO GONCALVES RUMIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000103-56.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Sexta-feira, 31 de Janeiro de 2020. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002058-59.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE ROSA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002058-59.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MARIA SALETE ROSA 

GONCALVES REQUERIDO: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA 

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Alega a promovida, 

incompetência deste Juízo, tendo em vista a necessidade de perícia 

grafotécnica do documento (CONTRATO) acostado nos presentes autos. 

Apesar das alegações da Promovida, não há necessidade de realização 

de perícia para o deslinde da causa, sendo assim, os autos encontram-se 

maduro para prolação de sentença, motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER 

A PRELIMINAR ARGUIDA. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, em que 

as reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. A presente ação funda-se na alegação 

de inscrição indevida dos dados da Promovente nos cadastros de 

proteção ao crédito, visando à declaração de inexistência de débito e 

condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos 
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morais. A análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que o reclamante 

afirma desconhecer, no valor de R$ 126,95 (cento e vinte e seis reais e 

noventa e cinco centavos) com inclusão indevida em 31/10/2016. A 

Promovida, em sede de contestação, trouxe aos autos CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO, firmado com a Autora, colacionados no ID.: 

26408324, onde constam as assinaturas convergentes com as transcritas 

na procuração e documentos pessoais apresentados pela autora. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho 

que a Promovente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos 

do seu direito, conforme preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. 

O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; ... No que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a 

regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, 

sob pena de improcedência da reclamação. Dos autos extrai-se que a 

Promovida se desincumbiu de seu ônus, pois colacionou aos autos os 

documentos necessários para comprovar a inadimplência da Autora. 

Resta comprovado nos autos que a Promovida agiu com a cautela 

necessária para condução dos seus serviços, foi diligente na condução 

de seus negócios, em contrapartida a autora restou inadimplente. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO, com fulcro no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. Determino a retificação do polo 

passivo para que conste BANCO LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO, 

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

32.254.319/0001-00. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 

55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes 

de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz 

Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, 

da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002313-17.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GELIANE FERREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ALAGUES BENDO OAB - MT21448/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002313-17.2019.8.11.0050. REQUERENTE: GELIANE FERREIRA DA 

ROCHA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, em que as reclamadas estão mais apta 

a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. A 

Promovente pugna pela indenização por dano moral decorrente de falha 

na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros, na qual 

adquiriram passagens aéreas da empresa Promovida para realizar viagem 

nacional, partindo no dia 05/08/2019 da cidade de Cuiabá com destino final 

à cidade de Maceió/AL, afirma que o trajeto de ida ocorreu tudo normal. Em 

contrapartida alega que no voo de volta, no momento da conexão em 

Garulhos-SP, o voo nº 1420 com previsão de partida as 10horas, decolou 

as 15h33min, com mais de 05 (cinco) horas de atraso. Em sua defesa, a 

empresa aérea aduziu que de fato ocorreu o atraso no voo contratado em 

virtude da necessidade de manutenção não programada na aeronave, não 

podendo ser responsabilizada pelo fato, pois se trata de uma das causas 

excludentes de responsabilidade. De proêmio, registra-se que a relação 

existente entre as partes fundamenta-se em contrato de transporte de 

passageiros e/ou coisas, que, por sua vez, caracteriza-se como espécie 

do gênero - contrato de prestação de serviços, razão pela qual atrai a 

incidência das normas protetivas direcionadas ao consumidor, consoante 

art. 3º da Lei nº 8.078/90. A Promovida alega no mérito que não houve 

falha na prestação de serviços, pois agiu dentro das normas legais 

pertinentes ao caso, bem como inocorrência de danos morais. O ônus de 

prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Neste diapasão, impõe-se que os fornecedores e 

prestadores de serviço ou produto quando tais serviços ou produtos 

gerarem danos aos consumidores responderão civilmente pela forma 

declinada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, de 

maneira objetiva dispensando-se a presença do elemento culpa, bastando 

o nexo causal e o dano. Ademais, o Código Consumerista, ainda, em 

consagração ao seu viés protecionista, estabelece que nas demandas, 

cuja discussão seja fundamentada em relação de consumo, o ônus 

probandi poderá, a critério do magistrado, ser invertido, de modo a atribuir 

à parte promovida (fornecedores e prestadores) o encargo de 

desconstituir o direito da parte hipossuficiente já comprovado minimamente 

(verossimilhança da alegação), conforme deferido anteriormente. Do 

cotejo das provas produzidas no feito limitadas pela exordial e 

contestação, tem-se defeituoso o serviço prestado pela empresa 

promovida devido à ausência de informação à parte promovente e 

prestação de assistência devida (Resolução nº 141 da ANAC), devendo a 

mesma arcar com os danos decorrentes da prestação do serviço falho ao 

consumidor. De acordo com o meu livre convencimento, observo que a 

maneira mais ajustada para resolução da lide é o reconhecimento ao 

direito a indenização por danos morais; assim o é porque, ante ao 

desrespeito ao consumidor que experimenta verdadeira via crucis na 

tentativa de fazer valer seus diretos já consagrados por lei, cujas 

soluções deveriam ser rotineiras entre os fornecedores/prestadores de 

serviços para com seus consumidores. Ainda que se reconhecesse que o 

atraso do voo se deu por motivos de segurança, isso não tem o condão 

de afastar o dever de indenizar, já que problemas de manutenção e de 

segurança das aeronaves configuram fortuito interno, inerentes ao 

serviço prestado. Diante disso, não há como ser afastado o dever de 

reparação dos danos oriundos da falha na prestação do serviço de 

transporte aéreo, porquanto, diferente do que faz crer a empresa 

transportadora, não restou configurada qualquer excludente de 

responsabilidade no caso em comento. Desta feita, tenho que a situação 

vivenciada pela Promovente decorrente da demora, desconforto, aflição e 

transtornos a que fora submetida, ultrapassa o limite do mero 

aborrecimento, por culpa exclusiva da Promovida, devendo reparar pelos 

danos causados. Nesse sentido. Demonstrado a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte Promovente, resta 

fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, 

entendo que, neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se 

primordialmente a função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos 

abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte Promovente, 

evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. E, a respeito da razoabilidade da condenação, leciona o autor 

Sérgio Cavalieri Filho: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 

moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o 

juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo 

com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 

conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela 

vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 

2.ª edição, 2001 p. 81/82). A indenização por dano moral deve representar 

para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o 

sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 
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impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com base no artigo 487, I 

do Código de Processo Civil, a presente demanda, e, CONDENO a 

Promovida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título 

de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002531-45.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GAZEZ SOUSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002531-45.2019.8.11.0050. REQUERENTE: LUIZ GAZEZ SOUSA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando 

os autos, vejo que a parte Promovente fora devidamente intimada para 

emendar a inicial de acordo com a CERTIDÃO constante no ID.: 27308306, 

o que, até a presente data, não o fez. Deste modo, não há nada a fazer 

senão extinguir o processo por inépcia da petição inicial. Nos termos do 

parágrafo único do artigo 321 do NCPC, o juiz indeferirá a petição inicial, 

após intimado o autor a emendá-la, não cumprir com exatidão a 

determinação proferida pelo julgador. Ante o exposto, INDEFIRO a petição 

inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único, do NCPC e, em 

consequência JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-63.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOBOMBAS COMERCIO DE BOMBAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA OAB - MT11811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO STUMM - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000842-63.2019.8.11.0050. REQUERENTE: TECNOBOMBAS COMERCIO 

DE BOMBAS LTDA - ME REQUERIDO: REINALDO STUMM - ME Vistos. No 

caso, dos autos revelam que a parte Promovida não foi encontrada para 

citação, conforme certidão acostada no Id.: 24758809. Conforme se 

verifica dos autos, o Promovido encontra-se em endereço desconhecido. 

O Juizado Especial Cível não é local para que ações perdurem por muitos 

anos, ainda na fase de conhecimento, é justiça rápida, e assim deve ser 

para propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas em 

menor tempo possível. Tentada por mais de uma vez a localização da 

parte, e esta não sendo encontrada, não há que se falar em ofício a 

Receita Federal, banco de dados, Detran, ou a qualquer outro órgão que 

seja, pois como dito, isto destoa e muito do objetivo do Juizado Especial, 

que não é só a simplicidade, mas também a celeridade. Como se não 

bastasse, hipoteticamente falando, se aquelas medidas não surtissem 

resultado também não caberia citação por edital, o que não é previsto na 

lei 9.099/95. Assim sendo, atingindo o processo todos estes obstáculos, a 

medida correta é a renovação da ação na Justiça Comum, na qual se 

poderá manejar todos os instrumentos cabíveis para o bom termo da ação, 

inclusive, se for o caso, a citação por edital. Ante o exposto, com fulcro 

no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, Julgo extinto o processo, sem 

análise do mérito. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 

da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes 

de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz 

Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, 

da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000713-58.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARCOS DE CASTILHO GIROTTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO SALDANHA CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000713-58.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: ALEXANDRE MARCOS DE 

CASTILHO GIROTTO EXECUTADO: MARIO SALDANHA CARNEIRO Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo que as 

partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente 

feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 28210425, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002375-57.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GIVALDO LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON APARECIDO SANTOS DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002375-57.2019.8.11.0050. REQUERENTE: GIVALDO LUIZ DOS SANTOS 

REQUERIDO: EDMILSON APARECIDO SANTOS DE SOUSA Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo que as 

partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente 

feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 
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representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 28197931, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001883-65.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MARA BORTOLUZZI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001883-65.2019.8.11.0050. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSIANE 

MARA BORTOLUZZI ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL 

C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

JOSIANE MARA BORTOLUZZI em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Pugna a parte autora pela declaração que não é proprietária do 

veículo da marca GM/CHEVROLET, modelo CORSA CLASSIC, ano 

2002/2003, de cor PRATA, CHASSI n° 8AGSB19X03R124337, placa 

AKR-2250; requer seja reconhecida a inexistência de relação 

jurídico-tributária entre as partes a partir do dia 16/11/2015, dada a venda 

do veículo automotor; pleiteia a declaração de inexistência de débitos junto 

ao DENTRAN/MT E AO ESTADO DE MATO GROSSO. DAS PRELIMINARES 

Evidencia-se a ilegitimidade passiva do Estado, inerente aos débitos de 

licenciamento; seguro DPVAT e multas, pois, tal atribuição é do 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO que é a autarquia dotada de 

personalidade jurídica própria detentora de responsabilidade pela higidez 

dos registros dos veículos em circulação. Melhor sorte não lhe assiste no 

que concerne aos débitos de IPVA, eis que este exsurge do fato do 

ESTADO DE MATO GROSSO ser o sujeito ativo do IPVA. Desse, ACOLHO 

a preliminar quanto aos débitos de LICENCIAMENTO, SEGURO DPVA E 

MULTASREJEITO; e REJEITO a preliminar de ilegitimidade inerente aos 

débitos de IPVA. Passo a análise do Mérito. Analisando aos autos, vejo 

que a causa de pedir e o pedido demonstram que não há ato que possa 

ser atribuído ao ESTADO DE MATO GROSSO. Desse modo, da própria 

narrativa evidencia-se que se há alguma falha na prestação de serviço 

não decorre de nenhum ato do Estado de Mato Grosso. Registra-se, por 

oportuno, que o Código Brasileiro de Trânsito informa que é dever do 

vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito e do 

proprietário realizar a transferência de propriedade. Acerca das 

incumbências dos contratantes, prescreve o artigo 134 da Lei nº 

9.503/1997: “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o 

proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do 

Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do 

comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação....” 

Em análise do dispositivo, conclui-se que o antigo proprietário só se exime 

da responsabilidade sobre o veículo após a comunicação da venda do 

bem junto ao órgão de trânsito. Ainda, vale transcrever o que dispõe o § 

1º do art. 123 da mesma lei: “Art. 123. [...] § 1º No caso de transferência 

de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências 

necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de 

Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências 

deverão ser imediatas.” Assim, a obrigação de fazer a transferência de 

veículo, por expressa previsão legal, é do novo proprietário, que deve 

antes pagar as respectivas taxas e submeter o veículo à vistoria, não 

podendo jamais tal obrigação ser imputada ao Estado, sob pena de incidir 

em ilegalidade, de forma que, o pedido consubstancia-se em uma relação 

contratual entre particulares. Desse modo, compete ao novo proprietário 

realizar a transferência do veículo e ao requerente comunicar ao órgão de 

trânsito a venda no prazo estipulado para que tal alienação tenha força em 

relação a terceiros. O que o faz responsável é, em verdade, a não 

comunicação da transferência junto ao DETRAN/MT, assumindo a culpa, 

pela desídia do seu proceder. A seu turno o art. 373, I, do CPC, determina 

que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. No caso 

dos autos, a Reclamante sequer apresentou prova que permita aferir a 

tradição do bem móvel, tampouco apontou dados mínimos que possam 

identificar o suposto comprador, muito menos forneceu informações sobre 

o alegado negócio jurídico. Desse modo, o fato da Reclamante não ter 

realizado a comunicação de venda ao órgão executivo de trânsito do 

Estado, no prazo legal, ou comprovado a alienação do bem e sua 

consequente tradição elimina a possibilidade de desoneração dos débitos, 

nos moldes preceituados no art. 134, do CTB. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 

9099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001832-54.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001832-54.2019.8.11.0050. REQUERENTE: APARECIDO MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Materiais formulada por APARECIDO MARQUES DA 

SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. O Reclamante, alega, em 

síntese, que é correntista do banco réu e realizou depósito de um cheque 

nominal em um caixa eletrônico do reclamado, que perfaz o valor de R$ 

2.710,16 (dois mil setecentos e dez reais e dezesseis centavos). Narra 

que após alguns dias, ao entrar em sua conta bancária, notou que o 

cheque não fora compensado, foi quando verificou junto ao banco 

reclamado que o depósito ocorreu de forma equivocada junto a conta de 

terceiros. Em sede de contestação afirma que as informações contidas 

nos depósitos são escolhidas pelos próprios clientes, que se direcionam 

até a agência escolhida para efetuar o referido depósito. Acrescentou que 

esta Promovida não pode ser responsabilizada pelo evento ocorrido e 

sustentou a ausência de falha na prestação de serviço, uma vez que o 

erro se deu por culpa exclusiva do Promovente. Ora, o Reclamante admite 

que ao efetuar o deposito do cheque errou o número da agência bancária, 

colocando o número 1249 em vez do número correto 2558, e, ainda assim, 

pretende ver o reclamado compelido a ressarcir os valores por ele 

erroneamente depositados. Nesta condição, é flagrante a desídia do autor 

ao promover tal ação, pois o comprovante de depósito colacionado no 

ID.:23787563, é datado de 18/02/2019, tendo como favorecida ANA 

MARIA MARQUES PIRES. O autor desde o dia 18/02/2019 está em posse 

imediata do comprovante de depósito, o qual é fornecido de forma 

instantânea ao utilizar os caixas eletrônicos para realização de depósitos 

bancários, somente depois de passados 07 (sete) dias notar que havia 
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realizado o depósito de forma supostamente errônea. Nos termos do artigo 

373, I, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, o que 

não o fez, trazendo aos autos somente imagem da frente do cheque, 

quedando-se inerte quanto a apresentação do verso do título de crédito. 

Apesar de aduzir que o cheque é nominal, o Promovente não produziu a 

prova necessária no tocante ao endosso ou ausência deste no cheque 

apresentado para depósito, apenas alega, e alegar e não provar é o 

mesmo que nada. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença 

publicada no PJe. Sem custas processuais e honorários advocatícios , por 

não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000624-32.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS (LITISCONSORTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000624-32.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 24.372,37 ESPÉCIE: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO 

ATIVO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARLEY DA SILVA CAMARGO POLO 

PASSIVO: ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, 

quanto ao pedido de complementação de diligência formulado pelo Oficial 

de Justiça, devendo comprovar nos autos o pagamento em caso de 

concordância com o pedido. CAMPO VERDE, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002051-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24092/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

ALEGAÇÕES FINAIS. CAMPO VERDE, 31 DE JANEIRO DE 2020 ANALISTA 

JUDICIÁRIO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 932 Nr: 1-49.1991.811.0051

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉPdB-E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdMdCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Maria Vanderléia Aguiar - OAB:4417/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, impulsiono os autos ao 

Advogado da parte Autora (Duílio Piato Júnior), para manifestar - se, 

acerca do desarquivamento, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 932 Nr: 1-49.1991.811.0051

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Élio Pereira de Barros - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Maria Vanderléia Aguiar - OAB:4417/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, impulsiono os autos ao 

Advogado da parte Autora (Duílio Piato Júnior), paraque no prazo de 15 

dias (quinze), manifestar - se, acerca do desarquivamento, sob pena de 

retorno dos autos ao arquivo.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002423-13.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CIMADOM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a, es), para que se manifeste acerca da petição e documentos 
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id. 28352038, no prazo de 5 (cinco) dias, ou requeira o que entender 

pertinente. Campo Verde-MT, 31 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000705-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA & TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA (REU)

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE SOUZA RANGEL OAB - RO2464 (ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO os REQUERIDOS, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 10/03/2020 Hora: 13:30, à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), no endereço acima 

indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente na referida 

solenidade, bem como por todo o conteúdo da r. decisão id. 27290935. 

Campo Verde-MT, 31 de janeiro de 2020. assinado eletronicamente Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000670-21.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MIRANDA GIUSTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA PRATI OAB - MT22253/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIDO AGILULFO BRUN (REQUERIDO)

MARISOL GARCIA DA LUZ (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 10/03/2020 Hora: 13:00 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

por todo o conteúdo da r. decisão id. 24844453. Campo Verde-MT, 31 de 

janeiro de 2020. assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001620-30.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. A. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

FRANCIELLY TEIXEIRA FAUSTINO ADAM OAB - 037.289.631-60 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº 1001620-30.2019.811.0051 (PJE). Execução de Alimentos. 

Vistos etc. Trata-se de execução de alimentos proposta por SAMUEL 

MARCELO ADAM BOTELHO representado por sua genitora Francielly 

Teixeira Faustino Adam em face de MARCELO SEVERINO BOTELHO, todos 

qualificados nos autos. Extrai-se que, nos autos do processo nº 1000889 

-68.2018.8.11.0051, a pensão alimentícia foi arbitrada, liminarmente, no 

montante de 02 (dois) salário mínimos mensais, bem como que a presente 

ação foi ajuizada visando o recebimento da verba alimentar relativa ao 

mês de maio de 2019 e as vincendas. Denota-se, também, que ao longo do 

processo o devedor realizou diversos pagamentos, todavia, estes não 

chegaram a saldar a integralidade da dívida, razão pela qual sua prisão 

civil foi decretada. Vislumbra-se que, dos últimos cálculos de atualização 

trazidos aos autos pela parte exequente, o débito com vencimento em 

05.10.2019 estaria em aberto, assim como as prestações vencidas no 

curso do processo, situação que é corroborada pelos depósitos 

anexados pelo devedor. A propósito, dos comprovantes de pagamento 

acostados aos autos se infere o seguinte: a) R$ 1.000,00 (um mil reais), 

de 14.08.2019 – (id. 22615931) – relativo à parcela vencida em 

05.06.2019; b) R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), de 14.08.2019 (id. 

22615931) – relativo à parcela vencida em 05.06.62019; c) R$ 656,00 

(seiscentos e cinquenta e seis reais), de 14.08.2019 (id. 22615931) – 

relativo a parcela vencida em 05.06.2019; d) R$ 1.000,00 (um mil reais), de 

09.09.2019 (id. 23728273), – relativo à parcela vencida em 05.07.2019; e) 

R$ 1.000,00 (um mil reais), de 13.09.2019 (id. 23879455), – relativo à 

parcela vencida em 05.07.2019; f) R$ 4.022,45 (quatro mil, vinte e dois 

reais e quarenta e cinco centavos), de 01.10.2019 (id. 24475971), – 

relativo às parcelas vencidas em 05.08.2019 e 05.09.2019. Neste 

compasso, possível concluir que, nesta data, o débito em aberto seria 

relativo aos alimentos vencidos no período de 05.10.2019 à 05.01.2020, ou 

seja, 04 (quatro) meses de pensão alimentícia, não havendo, até o 

momento, prova do pagamento, razão pela qual MANTENHO, por ora, a 

prisão do executado. No tocante a alegação de realização de acordo e de 

seus termos, tendo em vista que não há documento formalizado nos 

autos, INTIME-SE o exequente para que se manifeste acerca das 

informações e documentos acostados ao feito pelo executado, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Em seguida, 

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público e VOLTEM-ME conclusos. 

CUMPRA-SE, com urgência. Campo Verde, 31 de janeiro de 2020. MARIA 

LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25177 Nr: 3124-74.2008.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Àtila Zaghi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Mancini Júnior, João Lopes 

Guerreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719-MT, Marco Antônio Dotto - OAB:4.628-A/MT

 Certifico que INTIMO a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se acerca da petição de fls. 471/472, ressaltando que a 

inércia da parte credora no prazo acima assinalado, será compreendida 

como concordância com a extinção do processo. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86689 Nr: 4394-26.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelli Cristina Cocco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, 

Dievini Comércio e Distribuição de Confecções Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cléves Domingos Galliassi - 

OAB:59.626/RS, Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti - 

OAB:17209-A

 Certifico que INTIMO a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se acerca da impugnação de ref. 75. É o que me cumpre.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-31.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JERUSA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT27467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000195-31.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:JERUSA GOMES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO DA SILVA 

PEREIRA POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-16.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000196-16.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:CARINE LOPES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-98.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000197-98.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:CARINE LOPES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000900-63.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA GOMES DO AMARAL (REQUERIDO)

 

Intimo o autor para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre a 

certidão emitida pelo Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-83.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DAZISA SABINA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000198-83.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DAZISA SABINA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002354-78.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA RIBEIRO QUEROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte atora para, no prazo legal apresentar as contrarrazões ao recurso 

interposto pela parte requerida. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-08.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE KELLER VERISSIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o autor para manifestar-se em 5 (cinco) dias sobre a certidão 

emitida pelo Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-68.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO OAB - MT5945-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000199-68.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:PAULO 

AUGUSTO FERREIRA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ABILIO 

CUSTODIO DE MELO POLO PASSIVO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 13:20 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-43.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES SOUZA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o autor para manifestar-se em 5 (cinco) dias sobre a certidão 

emitida pelo Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-64.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FONTES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o autor para manifestar-se em 5 (cinco) dias sobre a certidão 

emitida pelo Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-81.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 22/04/2019, 

às 14h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-53.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDILDERES NATIVIDADE DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000200-53.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:EDILDERES 

NATIVIDADE DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000782-58.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE REGINA VIOLIN - ME (ADCOS) (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LA BEAUTE COMERCIO DE COSMETICOS E ESTETICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000782-58.2017.811.0051 Execução de Título Judicial. 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE 

o(a) executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

constante na sentença. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Desde já, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde, 31 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000434-40.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA GONCALVES DESERTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000434-40.2017.811.0051 Execução de Título Judicial. 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE 

o(a) executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

constante na sentença. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Desde já, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde, 31 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000434-40.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA GONCALVES DESERTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que impulsiono o feito, a fim de intimar a parte requerente na 

pessoa de seu procurador, para comparecer à audiência de Conciliação 

designada para o dia 29/05/2017 às 10hs40min, na sede do Juizado 

Especial - Campo Verde/MT. Com as advertências de praxe.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002568-69.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES RAFAEL SCHULZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 13/04/2020, ás 13h40min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002241-27.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA SOUZA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo o autor para manifestar-se em 5 (cinco) dias sobre a certidão 

emitida pelo Sr. Oficial de Justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-81.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000472-81.2019.811.0051 Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., alegando, em suma, que a sentença 

proferida (ID 20357144) é contraditória, pois, “determinou o cancelamento 

integral do valor das faturas objurgadas, com referência aos meses de 

abril (R$185,95), junho (R$118,83) e julho (R$122,17), como se fossem um 

débito eventual de recuperação de consumo no importe de R$426,95, 

quando na verdade as mesmas tratam-se de faturas regulares de 

consumo mensal da parte autora, sendo a irregularidade encontrada 

fatura diversa”. Vieram os autos conclusos. Decido. Os embargos de 

declaração apenas são oponíveis quando a decisão enceta contradição, 

obscuridade ou omissão, e erro material, o que evidentemente não se 

infere do expediente mencionado. Volvendo olhos ao feito, verifico que 

não há causa para embargos declaratórios, haja vista que não há 

qualquer obscuridade ou contrariedade deste Juízo no comando 

sentencial em referência. Nessa linha, é certo que, neste momento 

processual, em que já foi proferida sentença meritória, bem como aliado ao 

fato de que nos embargos aclareatórios não são passíveis da alteração 

do conteúdo do julgado, mas sim servem para decidir estritamente acerca 

de eventual obscuridade ou contradição, suprir omissão ou a correção de 

erro material, tenho que os presentes embargos não merecem 

acolhimento. Ademais, é certo que a substância do julgado deve ser 

mantida, visto que os embargos não visam a reforma da decisão, mas 

apenas serve como instrumento para correção de erros visíveis e aclarar 

eventuais obscuridade ou contradição, omissão ou erro material, mas que 

mantenham o mesmo teor decisório exarado anteriormente. Isto posto, 

ressai que no caso versado a parte Embargante alega contradição, 

assercionando, em síntese, que as faturas (objeto da presente ação) não 

são referentes a cobrança de recuperação de consumo, mas, sim, são 

faturas regulares de consumo mensal. Apesar do descontentamento da 

Embargante, a sentença se baseou nos documentos existentes nos autos, 

inclusive os apresentados pela própria Reclamada, notadamente 

concluindo tratar-se de recuperação de energia. Por seu turno, quanto à 

irresignação no tocante ao mérito, deve a parte utilizar-se da via adequada 

para buscar a alteração da sentença, consoante seus interesses, o que 

não se admite por meio de embargos. Nesse sentido, eis o arresto: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - INTENÇÃO DE 

MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Não apontada a ocorrência de nenhum dos 

vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e verificado o propósito de 

rediscutir o mérito da decisão, nega-se provimentos aos Embargos de 

Declaração”. (TJMT, ED 30516/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, 

Publicado no DJE 07/04/2017) Posto isso, e por tudo mais que consta dos 

autos, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, vez que não incide em 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. REABRO o prazo para 

interposição de recurso, nos termos da lei. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, data da assinatura eletrônica. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000028-53.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DELMONDES SOARES DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRIATIVE COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID GOMES DE SOUZA OAB - SP109751 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000028-53.2016.811.0051 Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de 

embargos de declaração opostos por DIEGO DELMONDES SOARES DA 

ROSA, qualificado nos autos, em que afirma que a decisão proferida no ID 

21499244 é contrária ao pedido formulado pelo Executado, pois decidiu 

por fixar a multa em valor a baixo ao postulado, além de não aplicar as 

multas estabelecidas em sentença. Vieram os autos conclusos. Decido. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os embargos merecem 

ser acolhidos in totum. A parte Embargante aduz que a sentença prolatada 

nos autos foi contraditória ao reduzir a multa diária, uma vez que a parte 

Executada/Embargada requereu que: “(...) seja o valor da multa 

(astreintes) do presente cumprimento de sentença, limitada no máximo em 

30 (trinta) dias, compondo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

pugnando assim a Executada, pelo acolhimento da presente objeção com 

o reconhecimento do manifesto excesso na execução em tela, nos termos 

acima delineados.”. Entretanto, a decisão de ID 21499244 acolheu, em 

parte, a impugnação a execução a fim de “(...) REDUZIR o valor da multa 

cominatória para a quantia de R$2.381,92 (dois mil, trezentos e oitenta e 

um reais e noventa e dois centavos), evitando, com isso, o enriquecimento 

sem justa causa da parte Exequente, respeitando o princípio da 

proporcionalidade e razoabilidade.”, ou seja, abaixo do postulado pelo 

próprio Executado/Embargado. Assim, de fato, analisando detidamente a 

sentença atacada, vê-se que a multa diária foi reduzida em patamar 

aquém daquele postulado pela própria embargante, julgando diverso do 

pretendido e prejudicando a parte embargada, o que merece reparo. 

Aliado a isso, a decisão de ID 21499244 omitiu-se quanto à aplicação da 

multa e correção monetária, o que, também, é objeto dos presentes 

embargos e merece acolhimento. Desta feita, CONHEÇO os Embargos 

Declaratórios manejados, e os ACOLHO, a fim de alterar a decisão de ID 

21499244, nos seguintes termos: “(...) No caso versado, vislumbra-se que 

o quantum a ser adimplido pela parte Executada resulta em R$21.322,41 

conforme pleiteado pela parte Exequente. De outro lado, a obrigação 

principal se limitou ao valor total de R$2.381,92 (dois mil, trezentos e 

oitenta e um reais e noventa e dois centavos), conforme o pedido do 
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Exequente no ID 11770760(danos morais – R$2.019,76 e a restituição do 

valor pago – R$362,16). Nessa toada, entendo razoável a redução do 

quantum alcançado pela multa diária para o limite máximo em 30 (trinta) 

dias, resultando o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma requerida 

pelo Executado. Por fim, a par dessas considerações, conclui-se que o 

valor a ser pago pela parte Executada à parte Exequente, referente às 

Astreintes, deve ser de R$ 3.000,00 (três mil reais). Isto posto, e por tudo 

mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a objeção de 

não executividade/impugnação, para REDUZIR o valor da multa cominatória 

para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), evitando, com isso, o 

enriquecimento sem justa causa da parte Exequente, respeitando o 

princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Desta forma, em resumo, o 

valor da execução é de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) a título 

de indenização por danos morais; de R$ 277,94 (duzentos e setenta e 

sete reais e noventa e quatro centavos), referente à restituição de 

valores, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC, 

desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios de 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), conforme 

expressamente determinado na sentença de ID 4932393, e, por fim, a 

multa diária no valor único (sem correção) de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Por conseguinte, após o trânsito em julgado, intime-se o(a) executado)(a) 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, no prazo 

de 10 (dez)dias, sob pena de penhora. (...)” No mais, persiste a decisão 

tal como está lançada. INTIME-SE a parte Exequente para que apresente o 

cálculo atualizado do crédito e postule o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo in albis¸ arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, data da assinatura 

eletrônica. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000098-70.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HAJAJ MERLINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR OAB - MT19760-O (ADVOGADO(A))

GEORGE MILLER FILHO OAB - MT10240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000098-70.2016.811.0051 Decisão. Vistos etc. Cuida-se de 

execução de título judicial, manejada por MARCELO HAJAJ MERLINO, em 

face de TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA., ambos qualificados 

nos autos. O processo seguiu o trâmite de procedimento de conhecimento, 

uma vez que foi designada, automaticamente, audiência de conciliação, 

pelo Sistema do PJE. Considerando que o processo não foi encaminhado à 

conclusão, não houve despacho inicial. Realizada audiência de 

conciliação, esta restou inexitosa. A parte Exequente requer que o feito 

seja chamado à ordem, notadamente para que siga o trâmite de execução 

de título extrajudicial, uma vez que segue rito diverso, ou seja, de ação de 

conhecimento. Decido. De fato, assiste razão a parte Exequente. 

Analisando detidamente os autos, conclui-se ser uma execução de título 

extrajudicial, baseada em três cheques (art. 784, inc. I, do CPC). Portanto, 

CHAMO o feito à ordem e torno sem efeito todos os autos praticados até o 

momento, uma vez que seguiu procedimento diverso ao estabelecido na 

execução de título extrajudicial, e passo a proferir o despacho inicial: 

CITE-SE a parte executada para pagar a dívida, no prazo de 03 (três) dias, 

contados da citação (art. 53 da Lei 9.099/95 e art. 829 do CPC). Caso a 

parte executada possua cadastro na forma do art. 246, §1º, e art. 1.051, 

do Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica. As citações, intimações e penhoras 

obedecerão ao disposto no artigo 19 da Lei 9.099/95 e poderão realizar-se 

no período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal (art. 212, §2, CPC). Do mandado ou carta de citação 

deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida 

pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. Não 

sendo localizada a parte devedora ou bens penhoráveis seus, intime-se, 

desde logo, o exequente, a fim de que indique a localização assim da parte 

executada como de seus bens, sob pena de extinção do feito (art. 53, § 

4º, da Lei 9.099/95). Lavrado o auto de penhora e avaliação, o Sr. Oficial 

de Justiça, na mesma oportunidade, intimará a parte executada, inclusive 

para comparecimento à audiência de conciliação, previamente designada 

pelo Sr. Gestor. Em audiência, a parte executada deverá ser indagada 

acerca de seu interesse no parcelamento da dívida, oferecendo sinal de 

30% e o restante em até seis vezes mensais, atualizado pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês (art. 916 do CPC). Além do 

parcelamento, as Partes deverão ser indagadas acerca das outras formas 

de composição amigável da lide, na forma do art. 53, § 2º, da Lei 9.099/95. 

Em não sendo possível a celebração de acordo, a parte executada deverá 

oferecer embargos na própria audiência, por escrito ou verbalmente. 

Nessa hipótese, o exequente deverá ser indagado acerca de seu 

interesse na adjudicação do bem penhorado. Por fim, registre-se que, 

independentemente de nova ordem judicial, a parte exequente poderá 

requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Expedida a certidão, caberá ao exequente 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, com posterior 

arquivamento dos autos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde – MT, 29 de janeiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010550-25.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SUINUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

MAÍRA NUNES SAFRA OAB - MT0015299A (ADVOGADO(A))

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. LIMA ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

S. A. RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010550-25.2013.811.0051 Cumprimento de sentença Decisão. 

Vistos etc. A priori, considerando o longo decurso de prazo que perdura o 

presente cumprimento de sentença, necessário fazer alguns 

apontamentos, para resumir os atos já praticados no feito. Cuida-se de 

cumprimento de sentença proferida em 06.07.2012, em que a ação de 

conhecimento foi julgada procedente, condenando a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 12.180,78, acrescidos de 1° ao mês, a partir da citação, 

e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC/IBGE, desde a data 

do pagamento dos cheques. A primeira tentativa de bloqueio judicial de 

valores foi positiva parcialmente, constringindo o valor de R$ 5.515,21 (id. 

1260864), o qual foi liberado em favor da parte exequente, conforme 

alvará de id 1260883. Realizada nova tentativa de penhora, esta também 

restou parcialmente positiva, bloqueando a quantia de R$ 3.980,18 (id. 

120886), a qual foi liberada em favor da parte exequente, conforme alvará 

de id. 18748338. A par disso, houve um terceiro bloqueio parcial, onde foi 

possível penhorar o valor de R$ 1.211,11 (id. 2986589), o qual foi liberado 

em favor da parte exequente, conforme alvará de id. 18748336. Por fim, a 

parte exequente postulou nova tentativa de penhora, tanto nas contas das 

empresas executadas, quanto dos sócios individuais, a qual foi deferida 

por meio da decisão de id. 22172751. Ocorre que a tentativa de bloqueio 

de valores foi efetuada apenas nas contas das pessoas físicas das 

sócias das empresas executadas, motivo pelo qual a parte exequente 

requer seja efetivado nova ordem de penhora, especificamente nas 

contas de pessoas jurídicas. Portanto, o pedido merece acolhimento, eis 

que já foi objeto de análise na decisão de id. 22172751. Diante disso, 

procedo a nova tentativa de bloqueio on-line, na forma determinada na 

decisão de id. 22172751, na quantia de R$ 40.827,11 (quarenta mil, 

oitocentos e vinte e sete reais e onze centavos), tomando por base o 

CNPJ da parte requerida (086.847.46/0001-73 e 07422958/0001-10). 

Infrutífera a providência, INTIME-SE a parte Exequente para que indique 

bens penhoráveis da parte Executada, sob pena de extinção do feito. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 28 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 467 de 1001



Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010467-04.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARILANDES FATIMA GARBOZZA BROCARDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRIATIVA PAPELARIA E UTILIDADES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 8010467-04.2016.8.11.0051 Execução Decisão. Vistos etc. 

Decorrido o prazo in albis, sem qualquer manifestação do Executado, 

DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil, o que será realizado, via BacenJud, 

no importe de R$ 45.232,43 (quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e dois 

reais e quarenta e três centavos), conforme cálculo apresentado pela 

credor, nas contas existentes da Executada – CNPJ n.º 

16.967.885./0001-32. Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores 

irrisórios, que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a Exequente 

para se manifestar em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias. Efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

oportunidade que, não sendo possível a celebração de acordo, o(s) 

executado(s) deverá(ão) oferecer(em) embargos na própria audiência, 

por escrito ou verbalmente. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde-MT, 29 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010467-04.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARILANDES FATIMA GARBOZZA BROCARDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRIATIVA PAPELARIA E UTILIDADES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 8010467-04.2016.8.11.0051 Execução Decisão. Vistos etc. 

Decorrido o prazo in albis, sem qualquer manifestação do Executado, 

DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil, o que será realizado, via BacenJud, 

no importe de R$ 45.232,43 (quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e dois 

reais e quarenta e três centavos), conforme cálculo apresentado pela 

credor, nas contas existentes da Executada – CNPJ n.º 

16.967.885./0001-32. Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores 

irrisórios, que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a Exequente 

para se manifestar em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias. Efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

oportunidade que, não sendo possível a celebração de acordo, o(s) 

executado(s) deverá(ão) oferecer(em) embargos na própria audiência, 

por escrito ou verbalmente. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde-MT, 29 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000028-53.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DELMONDES SOARES DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRIATIVE COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID GOMES DE SOUZA OAB - SP109751 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 23 de junho de 

2017. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001146-28.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN DEERE BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON PIACENTINI (REU)

SERGIO PIACENTINI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que proceda com a comprovação da distribuição 

da Carta Precatória retro junto ao juizo deprecado no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001115-08.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NERI GILMAR JUNGKENN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO DUNCK (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

VILSON HEINEN (CONFINANTES)

ALTAMIRA MOREIRA DA SILVA (CONFINANTES)

FABIANO VICENTINI (CONFINANTES)

MUNICIPIO DE CANARANA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para que a parte 

autora, através de seu patrono, manifeste-se no prazo legal acerca da 

petição ID 27736216 apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000406-70.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

Q. G. M. (AUTOR(A))

LEANDRA MARIA GONZAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILDY MARTINS DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMARA MARIA MORAIS DO COUTO OAB - RN3982 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para que a parte 

autora, através de seu patrono, no prazo legal, manifeste-se a respeito 

dos embargos à execução apresentados pela parte requerida (documento 

ID 26788318).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54140 Nr: 784-48.2016.811.0029

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercio de Combustivel Roncador Ltda, CIAPETRO 

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, LASSI SCHMIDT WEIRICH, 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL S.A, 

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 14.234, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, 

Tiago Canan - OAB:OAB/MT-9108, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11954-B/MT, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - 

OAB:OAB/MT 5.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640-MS

 Tendo em vista a legislação vigente, nos termos do provimento 

056/CGJ/MT e ante ao pedido formulado retro, impulsiono os autos ao 

prazo dilatório, a fim de que os autos aguardem em cartório pelo prazo 

solicitado. Após o decurso do prazo, fica, desde já, a parte requerente 

intimada a se manifestar, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64248 Nr: 3392-82.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP, DIRCEU 

OSTROSKI, JOEL SEBASTIÃO BERNARDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:OAB/DF 21.822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 056/CGJ/MT, impulsiono 

os autos a fim de intimar a parte autora a comprovar o recolhimento da 

diligencia do Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista 

que embora conste na petição de fls. 96/97 o pagamento, a taxa recolhida 

não é referente a diligência de Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45141 Nr: 1316-90.2014.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE NOTHAFT ZIMMERMANN, Joelma Cardoso 

Miranda Rodrigues, João Vernício Müller, Jaime Ziliotto, Josiane de Oliveira 

Machado Porsh, JUAREZ LUIZ DOS SANTOS, Loreci Bergmann Presotto, 

Lorena Artmann Gall, Lolita Elena Sturm Arôca, Lenir Terezinha Mattos 

Borges, KARIN ROHSLER PEREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

GUILHERME LEITE RODRIGUES - OAB:20724-O/MT

 Tendo em vista que há agravo pendente de julgamento, impulsiono os 

autos a fim de que aguarde o julgamento nesta secretaria.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000721-98.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO TAVARES FERNANDES (AUTOR(A))

MATHEUS TAVARES FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON OTONIEL FARIA SANTOS OAB - GO37048 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO COELHO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

requerente, via DJE, na pessoa de seu Procurador, a fim de que efetue o 

pagamento da primeira parcela das custas, para dar o devido andamento 

no feito, conforme decisão Id. 28560791. Canarana, 31 de janeiro de 2020. 

JESSICA BARAUNA FELIPE GROSS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000004-52.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA RENHIRI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Certifico para os devidos fins que foi designada 

Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 18 de março de 2020, às 

15h30min. (MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Canarana-MT. Canarana, 31 de 

janeiro de 2020. DHIEGO GUSTAVO MEDRADO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( 

)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001308-23.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZEMBERG INACIO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ OAB - MT3924/O (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO ROCHA RENZ OAB - GO57163 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELINGTON FARAH (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Certifico para os devidos fins que foi designada 

Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 29 de abril de 2020, às 

12h30min. (MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Canarana-MT. Canarana, 31 de 

janeiro de 2020. DHIEGO GUSTAVO MEDRADO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( 

)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000731-45.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VANDELICIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO KENNEDY MARQUES JUNIOR OAB - GO36543 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Certifico para os devidos fins que foi designada 

Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 25 de março de 2020, às 

12h30min. (MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Canarana-MT. Canarana, 31 de 

janeiro de 2020. DHIEGO GUSTAVO MEDRADO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( 

)

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000376-35.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CAVALCANTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000376-35.2019.8.11.0029. AUTOR(A): 
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BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL REU: 

FRANCISCO CAVALCANTE 1. Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual 

c/c Reintegração de Posse, com pedido de tutela antecipada, proposta por 

BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL, em face de 

FRANCISCO CAVALCANTE, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Com a inicial vieram documentos. Despacho de ID 19500434 determinou o 

recolhimento das custas, o que foi realizado no ID 19554388. Sentença 

jungida no ID 21249120 extinguiu o feito em razão de acordo celebrado 

entre as partes. A parte autora opôs Embargos de Declaração em face da 

sentença que homologou a transação celebrada entre as partes e 

extinguiu o feito com resolução do mérito (ID 21249120), alegando erro 

material, por se tratar de peça estranha aos autos. Os autos vieram 

conclusos. É o relato. Fundamento e decido. 2. Compulsando os autos, 

denota-se que os embargos foram opostos tempestivamente e de acordo 

com o art. 1.022, III, NCPC, onde prevê o cabimento dos embargos para 

correção de erro material. Pelas razões apontadas, de rigor o provimento 

do recurso de embargos de declaração, tendo em vista que, de fato, foi 

efetuado, erroneamente, o lançamento de sentença extintiva relacionada a 

outro processo. 3. Desta forma, ACOLHO os Embargos de Declaração 

para tornar sem efeito a sentença lançada no ID 21249120, determinando, 

por conseguinte, a exclusão da peça dos autos. Passo à análise do 

pedido liminar de reintegração de posse. O art. 300 do Código de Processo 

Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência 

(cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, 

perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo 

(assecuratório). Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência 

quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, 

conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. No 

caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza 

antecipatória merece acolhimento por este Juízo, tendo em vista a 

demonstração da probabilidade do direito, consubstanciado na 

comprovação sumária do inadimplemento da dívida pelos títulos de crédito, 

bem como a incidência de mora contratual ex re disposta na Cláusula 15 

do negócio jurídico firmado entre as partes, sendo autorizada a restituição 

do bem. Além disso, vislumbra perigo real de dano ao autor, eis que a 

demora do processo poderá acarretar prejuízos e eventual 

desaparecimento do bem. Sem embargo, mostra-se necessário que o 

autor preste garantia real ou fidejussória nesta demanda no montante do 

débito visando satisfazer eventuais prejuízos que possa advir ao réu na 

hipótese de ocorrer à improcedência da pretensão, conforme autoriza o 

art. 300, §1º do Código de Processo Civil. 4. Forte nos fundamentos acima, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado 

pelo autor na exordial, determinando à reintegração de posse do bem 

objeto de negócio jurídico entre as partes, condiciona à prestação de 

garantia real ou fidejussória pelo autor, em sintonia com o art. 300, §1º do 

NCPC. Prestada a garantia, REMETAM-SE os autos conclusos para a 

análise da sua idoneidade e a expedição do mandado de reintegração de 

posse. Sem prejuízo, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil, REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana/MT (CEJUSC) para 

designação de audiência de conciliação. Após, EXPEÇA-SE carta de 

citação e intimação da parte requerida, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, cientificando-lhes de que deverão comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. A parte ré poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. Na hipótese da parte ré alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes 

advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida 

no item 2 irá acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). Por fim, após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá 

ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, o que deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins 

do artigo 347 do CPC. Canarana/MT, 24 de janeiro de 2020. Conrado 

Machado Simão Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000539-49.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARLISE CARMEN DIETER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYAGO SANTANA FERREIRA OAB - MT20268/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO MARTINS DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Certifico para os devidos fins que foi designada 

Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 25 de março de 2020, às 

13h30min. (MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Canarana-MT. Canarana, 31 de 

janeiro de 2020. DHIEGO GUSTAVO MEDRADO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( 

)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 74676 Nr: 1429-68.2019.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LUIZ MARAFON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALADIER AGI - OAB:MS 464, 

Dianary Carvalho Borges - OAB:MT 6445A

 “Vistos,

O Ministério Público como órgão de persecução penal e com acesso aos 

autos pode promover a gravação para fins de instauração de processo 

penal, razão que pode proceder de ofício, nem necessidade de atuação 

jurisdicional.

Declaro encerrada a instrução processual.

Vista dos autos às partes para apresentação de memoriais, no prazo 

legal.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71328 Nr: 4440-42.2018.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO BRITZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Jéssica Freitas Coimbra - OAB:26.354/MT

 “Vistos,

 Homologo a desistência da testemunha indicada pela defesa.

Aguarde-se o retorno da missiva (fl. 139).

Em seguida, vista dos autos às partes para apresentação de memoriais, 

no prazo legal.

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 64445 Nr: 3535-71.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DIVINO DOS SANTOS FERREIRA, 
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SERGIO GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Canarana - OAB:, DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:6883-A/MT

 “Vistos.

Ante a ausência do Defensor Público Estadual, nomeio a Dra. Lúcia Helena 

R. S. Bensi, OAB/MT 17604-A, para representar o réu Sérgio Giacomelli 

por toda deslinde processual e para o ato Sr. Jorge Divino dos Santos. 

Honorários arbitrados ao final.

Expeça-se carta precatória para oitiva do acusado Jorge Divino dos 

Santos Ferreira e da testemunha Helena de Souza Porto, observado o 

endereço de fl. 86.

Aguarde-se o retorno das missivas expedidas e em seguida, retornem os 

autos para designação de audiência de continuação, oportunidade em que 

será ouvida a testemunha Valdivino Vital Amordivino, bem como, realizado 

o interrogatório de acusado Sérgio Giacomelli.

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 64042 Nr: 3270-69.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON DOMINGOS DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Padua Pacheco - 

OAB:28135 A, JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS - OAB:OAB/MT 

21.776, MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - OAB:OAB/MT 22.768

 “Vistos.

Aguarde-se o retorno da carta precatória (fl. 115).

Em seguida, vista dos autos às partes para apresentação e alegações 

finais, no prazo legal.

Cumpra-se.”

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-43.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010085-43.2017.8.11.0029. REQUERENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CANARANA Vistos, etc. 1- Cite-se o 

executado, nos termos do art. 910 do Código de Processo Civil, para que 

apresente embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 2- Havendo embargos, 

certifique o cartório a tempestividade, intimando-se a parte exequente para 

impugnação. 3- Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no 

prazo legal, sob pena de concordância. 4- Não havendo oposição ou 

embargos, venham os autos conclusos para homologação e expedição de 

RPV ou precatório no valor pleiteado. 5- Nomeio o exequente como 

depositário do original do título executivo, devendo zelar pela sua 

integridade e apresenta-lo em juízo sempre que intimado, sob as penas da 

lei. Ressalto, ainda, que o ajuizamento em duplicidade de execução com 

base no mesmo título executivo constitui litigância de má-fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator às penas 

processuais, civis, disciplinares e criminais cabíveis. Fica condicionada a 

expedição do alvará de levantamento de valores ao prévio depósito em 

definitivo, na Secretaria, do original do título executivo, o qual deverá ser 

destruído, certificando-se nos autos. 6- Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. CANARANA, 17 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010088-95.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SIMON SOUTHIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010088-95.2017.8.11.0029. REQUERENTE: SOLANGE SIMON SOUTHIER 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CANARANA Vistos, etc. 1- Cite-se o 

executado, nos termos do art. 910 do Código de Processo Civil, para que 

apresente embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 2- Havendo embargos, 

certifique o cartório a tempestividade, intimando-se a parte exequente para 

impugnação. 3- Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no 

prazo legal, sob pena de concordância. 4- Não havendo oposição ou 

embargos, venham os autos conclusos para homologação e expedição de 

RPV ou precatório no valor pleiteado. 5- Nomeio o exequente como 

depositário do original do título executivo, devendo zelar pela sua 

integridade e apresenta-lo em juízo sempre que intimado, sob as penas da 

lei. Ressalto, ainda, que o ajuizamento em duplicidade de execução com 

base no mesmo título executivo constitui litigância de má-fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator às penas 

processuais, civis, disciplinares e criminais cabíveis. Fica condicionada a 

expedição do alvará de levantamento de valores ao prévio depósito em 

definitivo, na Secretaria, do original do título executivo, o qual deverá ser 

destruído, certificando-se nos autos. 6- Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. CANARANA, 17 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-91.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANISIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

JACSON LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

STEFANNY SUELI FREITAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINVAL CORREA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000672-91.2018.8.11.0029. REQUERENTE: JACSON LUIZ DOS SANTOS, 

LUIZ ANISIO DOS SANTOS, STEFANNY SUELI FREITAS DOS SANTOS 

REQUERIDO: SINVAL CORREA DE OLIVEIRA Vistos, Intime-se a parte 

autora para realizar o prosseguimento do processo no prazo de 05 (cinco) 

dias, após, conclusos. CANARANA, 17 de janeiro de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000028-85.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BRENTANO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MARCELO ALVES GAMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000028-85.2017.8.11.0029. EXEQUENTE: LUCIA BRENTANO - ME 

EXECUTADO: PAULO MARCELO ALVES GAMA Vistos, etc. Trata-se de 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO em que não foi localizada a parte executada 

para receber a citação ou constatou-se que não há bens penhoráveis, 
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após diversas diligências frustradas para tentativa de penhora. Desse 

modo, impõe-se a extinção do processo, com a devolução dos 

documentos ao autor, consoante determina o art. 53, §4º, da Lei 9.099/95: 

“Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. No 

mesmo sentido são os Enunciados 75 e 76 do FONAJE: “A hipótese do § 

4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título 

judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, 

como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome 

do executado no Cartório Distribuidor” e “No processo de execução, 

esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do 

débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de 

inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena 

de responsabilidade”. Acerca do tema, este é o entendimento 

jurisprudencial: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. EXTINÇÃO DO 

FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 4º, DA LEI 

9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de 

cumprimento de sentença onde as diligências foram frustradas para a 

localização de bens para a satisfação do crédito, razão pela qual o juiz 

sentenciante extinguiu o feito (inciso II e § 1º do art. 51 c/c, § 4º do art. 53 

da Lei nº 9.099/95). II. Em sede recursal a autora, ora recorrente, requer a 

reforma da segunda sentença, pleiteando pela continuidade do processo 

com busca junto ao BACEN de contas bancárias da ré, requer ainda, que 

seja oficiado a Junta Comercial de São Paulo, a fim de que sejam 

fornecidos dados atualizados da empresa em questão, juntamente com o 

nome de seus sócios e respectivos CPFs. III. O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula 

do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face a ausência de 

c o n t r a r r a z õ e s .  ( T J - D F  0 7 0 2 1 6 4 7 9 2 0 1 5 8 0 7 0 0 0 7  

0702164-79.2015.8.07.0007, Relator: EDILSON ENEDINO, Data de 

Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95. Autorizo a devolução dos documentos ao autor. Sem 

custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. Ao arquivo, com baixa. 

CANARANA, 17 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000080-47.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA ROCKENBACH (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARIA DE ANDRADE PINTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000080-47.2018.8.11.0029. REQUERENTE: MARIA TERESA 

ROCKENBACH REQUERIDO: GILMARIA DE ANDRADE PINTO Vistos, etc. 1- 

Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, 

por meio de seu advogado ou, não havendo, pessoalmente, para 

pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

pagamento de multa de 10% sobre o total da execução, e prosseguimento, 

com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na 

forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. Não são devidos 

honorários advocatícios sucumbenciais da fase de cumprimento de 

sentença (art. 523, §1º, segunda parte, do Código de Processo Civil), 

consoante Enunciado 97 do FONAJE. Fica o devedor ciente de que 

SOMENTE APÓS A GARANTIA DO JUÍZO, por meio de depósito judicial ou 

penhora de bens equivalentes à integralidade do valor devido, é que 

poderá oferecer embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 

(Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o exequente ciente de que em 

razão do princípio da celeridade, somente será deferida uma consulta a 

cada sistema informatizado (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), e em caso 

de não serem encontrados bens para penhora, o feito será extinto na 

forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- Caso a demanda tenha valor de 

até 20 (vinte) salários mínimos, não há obrigatoriedade de 

acompanhamento por advogado e, portanto, não haverá nomeação de 

advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o necessário. CANARANA, 

17 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-38.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

IARA VALERIA SILVA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000197-38.2018.8.11.0029. REQUERENTE: IARA VALERIA SILVA 

MACEDO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1- Altere-se a 

classe para “cumprimento de sentença”, se necessário. 2- Intime-se 

pessoalmente o devedor (Súmula 410 do STJ) para comprovar o 

cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias, sem 

prejuízo da determinação das medidas necessárias à satisfação do 

exequente, por meio da efetivação da tutela específica ou da obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente (art. 536 do Código de Processo 

Civil). Caso o devedor tenha sido citado pessoalmente na fase de 

conhecimento e seja revel, deverá ser intimado pessoalmente por carta 

com aviso de recebimento ou mandado. Caso o devedor seja revel citado 

por edital, deverá ser intimado por edital e intimado o curador especial 

nomeado nos autos. Faça consignar que, decorrido o prazo para 

comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Consigne 

ainda que o executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando 

injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua 

responsabilização por crime de desobediência (art. 536, §3º, do Código de 

Processo Civil). 3- Intime-se o devedor, por meio de publicação no DJe em 

nome de seu advogado constituído, para pagar o valor apontado pela 

parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de 

multa e honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o 

total, e prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Caso o trânsito em julgado tenha ocorrido há mais de um ano do pedido de 

cumprimento da sentença, deverá o devedor ser intimado pessoalmente 

por carta com aviso de recebimento ou mandado, além da intimação do 

advogado constituído nos autos. Caso o devedor seja representado pela 

Defensoria Pública, deverá ser intimado pessoalmente por carta com aviso 

de recebimento ou mandado, além da intimação pessoal do Defensor 

Público. Caso o devedor tenha sido citado pessoalmente na fase de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 472 de 1001



conhecimento e seja revel, deverá ser intimado pessoalmente por carta 

com aviso de recebimento ou mandado. Caso o devedor seja revel citado 

por edital, deverá ser intimado por edital e intimado o curador especial 

nomeado nos autos. Faça consignar que, decorrido o prazo para 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. CANARANA, 17 de janeiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-70.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

A. NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ROBERTO MORESCO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da Certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, ID 28053903, requerendo o que de direito, sob pena 

de arquivamento. Canarana-MT, 31 de janeiro de 2020. Jefferson de 

Souza Analista Judiciário.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-43.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA Rua 

Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, 

CANARANA - MT - CEP: 78640-000 CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE PROCESSO n. 

8010085-43.2017.8.11.0029 Valor da causa: R$ 12.577,05 ESPÉCIE: 

[DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSE DOS 

SANTOS Endereço: Rua DERRUBADAS, 462, CANARANA - MT - CEP: 

78000-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE CANARANA Endereço: 

Rua MIRAGUAÍ, 228, CENTRO, CANARANA - MT - CEP: 78000-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para apresentar 

embargos, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 910. do CPC), 

conforme despacho, petição inicial e documentos anexados ao processo 

judicial eletrônico. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir 

do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao 

término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não 

opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal 

(Art. 910 §1º, do CPC). CANARANA, 31 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010088-95.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SIMON SOUTHIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA Rua 

Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, 

CANARANA - MT - CEP: 78640-000 CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE PROCESSO n. 

8010088-95.2017.8.11.0029 Valor da causa: R$ 12.797,46 ESPÉCIE: 

[DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SOLANGE SIMON 

SOUTHIER Endereço: Rua ERVAL SECO, 342, CANARANA - MT - CEP: 

78000-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE CANARANA Endereço: 

Rua MIRAGUAÍ, 228, CENTRO, CANARANA - MT - CEP: 78000-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para apresentar 

embargos, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 910. do CPC), 

conforme despacho, petição inicial e documentos anexados ao processo 

judicial eletrônico. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir 

do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao 

término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não 

opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal 

(Art. 910 §1º, do CPC). CANARANA, 31 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 
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Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-13.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA GROMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010087-13.2017.8.11.0029. REQUERENTE: IVETE TEREZINHA GROMANN 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CANARANA Vistos, etc. O Enunciado 1, 

aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso, dispõe que “a critério do juiz, poderá ser dispensada a realização 

da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar 

defesa”. Considerando que o ente federativo réu já se manifestou em 

outros feitos informando o desinteresse na realização da audiência de 

conciliação, deixo de designá-la. Determino a CITAÇÃO da parte ré, pela 

via eletrônica (sistema PJe), para apresentar contestação no prazo de 30 

(trinta) dias (analogia ao art. 7º da Lei 12.153/09). CANARANA, 17 de 

janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010090-65.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GINA DA SILVA BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010090-65.2017.8.11.0029. EXEQUENTE: GINA DA SILVA BRAGA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE CANARANA Vistos, etc. 1- Cite-se o 

executado, nos termos do art. 910 do Código de Processo Civil, para que 

apresente embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 2- Havendo embargos, 

certifique o cartório a tempestividade, intimando-se a parte exequente para 

impugnação. 3- Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no 

prazo legal, sob pena de concordância. 4- Não havendo oposição ou 

embargos, venham os autos conclusos para homologação e expedição de 

RPV ou precatório no valor pleiteado. 5- Nomeio o exequente como 

depositário do original do título executivo, devendo zelar pela sua 

integridade e apresenta-lo em juízo sempre que intimado, sob as penas da 

lei. Ressalto, ainda, que o ajuizamento em duplicidade de execução com 

base no mesmo título executivo constitui litigância de má-fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator às penas 

processuais, civis, disciplinares e criminais cabíveis. Fica condicionada a 

expedição do alvará de levantamento de valores ao prévio depósito em 

definitivo, na Secretaria, do original do título executivo, o qual deverá ser 

destruído, certificando-se nos autos. 6- Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. CANARANA, 18 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1043736-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOLFO PEREIRA DA MATA (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBINO LUTIANI TOSTA RODRIGUES (CONFINANTES)

RONEY ANDERSON CORREA (CONFINANTES)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

dias, acerca da manifestação apresentada pela Fazenda Pública Estadual 

Id. 28635204.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33163 Nr: 2891-61.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, II, do 

Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei n° 6830/80, declaro, 

de ofício, por sentença, extinto o presente processo executivo.Isento de 

custas e despesas processuais. Sem honorários.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do 

feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de 

novo despacho.Transitada em julgado e cumpridas as providências acima, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41155 Nr: 3298-62.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Martins dos Anjos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES em face de RICARDO MARTINS DOS ANJOS NETO.

Recebida a inicial, determinou-se a citação do executado (fl. 28), que não 

foi localizado, conforme certidão da oficiala (fl. 29).

Intimada para se manifestar acerca da retro certidão (fl. 30), a exequente 

deixou transcorrer o prazo assinado sem providência (fl.31).

 A autora foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, com 

as advertências do art. 485, III, do CPC, contudo, quedou-se inerte (fl. 35).

À fl. 35, certificou-se o decurso do prazo.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando 

providência da parte autora para prosseguimento.

Intimados, tanto o advogado, quanto a parte autora, esta pessoalmente, 

não se manifestaram.

Assim, prevê o art. 485, III, do CPC, que se o autor deixar de cumprir os 

atos e diligências que lhe incumbir, no prazo de 30 (trinta) dias, o feito 

será extinto, sem apreciação do mérito, sendo que lhe foi aplicado o 

disposto no §1º do mesmo dispositivo legal.

DISPOSITIVO.
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Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

30 (trinta) dias por abandono da parte autora, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço com 

fundamento no artigo 485, III, do CPC.

 Publique-se. Intimem-se.

Sem custas, nos termos do art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/01.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 60654 Nr: 1256-69.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raudinei Soares de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Antunes Romualdo Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se Ação de Usucapião proposta pelo RAUDINEI SOARES DE 

AMORIM em face de GONÇALO ANTUNES ROMUALDO ALMEIDA.

Conforme certidão nos autos (fl. 74), o autor foi intimado para apresentar 

informações quanto ao endereço dos confinantes. No entanto, deixou 

transcorrer o prazo sem providências.

À fl. 75, certificou-se o transcurso de prazo.

 Ato seguinte, o autor foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento 

ao feito, com as advertências do art. 485, II, do CPC, contudo, quedou-se 

inerte, o que foi certificado à fl. 80.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando 

providência da parte autora para prosseguimento.

Intimados, tanto o advogado, quanto a parte autora, esta pessoalmente, 

não se manifestaram.

Assim, prevê o art. 485, II, do CPC, que se o autor deixar o processo ficar 

parado mais de 1 (um) ano, o feito será extinto, sem apreciação do mérito, 

sendo que lhe foi aplicado o disposto no §1º do mesmo dispositivo legal.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, considerando que o processo está parado mais de 1 

(um) ano por negligência da parte autora, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço com 

fundamento no artigo 485, II, do CPC.

 Publique-se. Intimem-se.

Condeno a parte autora nas custas processuais, ficando a exigibilidade 

suspensa, em face da assistência judiciária gratuita (art. 12 da Lei 

1.060/50), deferida à fl. 25/verso. Pelo mesmo motivo deixo de condenar 

em honorários advocatícios (art. 3º, V da Lei 1.060/50).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36485 Nr: 3221-24.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Manual Magarino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES pelos motivos narrados na inicial.

À fl. 18, a exequente peticionou informando a quitação do débito pela parte 

executada, requerendo a extinção do processo.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que ficou consignado na petição de fl. 18 que a parte 

devedora satisfez a obrigação, JULGO EXTINTO o presente processo, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, em face da quitação do débito.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a parte executada não foi 

citada.

Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40819 Nr: 2596-19.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Jose, Jose Joesting Siedle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES pelos motivos narrados na inicial.

À fl. 17, a exequente peticionou informando a quitação do débito pela parte 

executada, requerendo a extinção do processo.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que ficou consignado na petição de fl. 17 que a parte 

devedora satisfez a obrigação, JULGO EXTINTO o presente processo, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, em face da quitação do débito.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a parte executada não foi 

citada.

Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123815 Nr: 4479-20.2019.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tales Souza de Camargo Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 Nos termos da legislação vigente, art. 152, VI, do Código de Processo 

Civil, art. 3° do Código de Processo Penal e Provimento 

52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos para seja 

intimado(a) o(a) advogado(a) do acusado a apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, defesa escrita, tudo nos termos do artigo 396 e 396-A, ambos 

do Código de Processo Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76900 Nr: 3263-63.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILIAM NUNES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL – CASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA DA SILVA MIRANDA - 

OAB:20559/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/O

 Vistos, etc.

 I. Dando início à instrução processual, com fulcro no art. 385 e 442 do 

CPC, defiro o pedido de audiência de instrução e julgamento e oitiva do 

perito.

 II. Para tanto, designo audiência de instrução para o dia 12/05/2020, às 

13h30min.

III. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem o rol de suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito 
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(art. 357, §4°, CPC).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, CPC).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC).

IV. Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

V. Intimem-se as partes e o perito para que compareçam ao ato.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 494 Nr: 368-28.1998.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclides Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza de Cunha 

Cavalcanti (procuradora) - OAB:6847-MT, Ulindinei Araújo Barbosa 

- OAB:3035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:11748

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, 

pelos motivos declinados na inicial.

 A parte executada foi citada e o feito correu diante da normalidade.

 Na petição retro, o exequente informou a quitação do débito pela parte 

executada e requereu a extinção do presente feito (fl. 145).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Da análise dos autos, observa-se que a parte executada efetuou o 

pagamento do débito tributário, desta feita, julgo extinto o presente 

processo, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, em face da quitação 

do débito.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC/2015), já que deu azo ao 

ajuizamento da demanda.

Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos (fl. 71/72), com a expedição do ofício 

correspondente.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação às custas 

processuais devidas pela parte executada.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722 Nr: 112-51.1999.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Beneti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Médica de Mato Grosso, Gilmar 

Francisco Milan, Air Praeiro Alves, Marilda Marques Silva Milan, Ronaldo 

Rascher, Luiza Helena Lopes Rascher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Beneti - 

OAB:3065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Air Praeiro Alves - OAB:4387, 

João Batista Beneti - OAB:3065/MT, JOSÉ ALEXANDRE RUBIO DE 

SOUZA - OAB:MT 19462, MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - 

OAB:18555

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito à publicação de matéria à imprensa para intimar o 

município de Chapada dos Guimarães, na pessoa de seu presentante 

legal, via DJE, para que recolha as diligencias de oficial de justiça para o 

cumprimento do mandado de imissão na posse, bem como para intima-lo 

da decisao de fls. 464.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10802 Nr: 1449-02.2004.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Arnold Kirchesch, Jatabairu Francisco 

Nunes, Alice Aristides Kirchesch.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Santa Rosa, Agropecuária Santa 

Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Abreu Mattos - 

OAB:8427/MT, Jatabairu Francisco Nunes - OAB:4.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3608/MT, Nielsen Monteiro Cruvinel - OAB:OAB/GO 12.385

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito à publicação de matéria à imprensa com a finalidade de 

intimar os exequentes, via DJE, para que no prazo legal, requeiram o que 

de direito, haja vista o decurso de prazo para a parte executada sem 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40883 Nr: 3406-91.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Pereira de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36781 Nr: 3478-49.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Incorporadora Vale da Lua Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da devolução da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64274 Nr: 307-11.2014.811.0024

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Trento Kihara Scheffer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Aristides Kirchesch., Arnoldo Kirchesch 

Junior, Jatabairu Francisco Nunes, Inside Participações e 

Empreendimentos S/A, Telma Jackeline Greicy Kirchesch Castrilon 

Mendes, Tãnia Kirchesch Girolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Magno dos Reis 

Moreira - OAB:5767, Edson Emilio Spahnollo - OAB:38105, Leonardo 

Rossato - OAB:8.810-B, Renata Pereira Pimentel - OAB:10.504, 

Thiago Domingues Siqueira - OAB:OAB/MT 11.004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17531/O

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito à publicação de matéria à imprensa, com a finalidad de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que no 

prazo legal apresente impugnação à contestação de fls. 86/94, e impugne 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 476 de 1001



a reconvenção apresentadas nas mesmas folhas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91056 Nr: 1569-88.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: luiz Augusto Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rufino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054, AYRTON CAMPOS MOREIRA - 

OAB:17136/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvano Macedo Galvão - 

OAB:4.699

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o desarquivamento do feito 

conforme requerido nos autos, impulsiono os autos a fim de intimar o autor 

para que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106389 Nr: 2461-60.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira dos Santos, Edivan Aparecido 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 52/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a defesa de José Pereira dos 

Santos, para que esclareça no prazo de 05 dias o endereço da 

testemunha Marcio Caetano Gonçalves de Arruda, uma vez que não foi 

localizada a cidade ARAGUAIA nos mapas de Minas Gerais, e em 

Araguarí não há tal rua, conforme informação de servidor daquele tribunal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68790 Nr: 3720-32.2014.811.0024

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura de Planalto da Serra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA VILLELA NANÔ 

ROCHA - OAB:MT 16297-O

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

considerando o retorno dos autos a esta escrivania, impulsiono o feito À 

publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de intimar as partes, na 

pessoa de seus procuradores, via DJE, para requererem o que de direito 

no prazo de 05 dias, e na inércia, os autos serão remetidos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36613 Nr: 3334-75.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Educacional Presbiteriana de Buriti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Klasner - OAB:16142, 

MARLI APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaqueline Amorim de 

Almeida - OAB:10.732, KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - OAB:MT 

9813-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, em 30 (trinta) dias, trazer aos autos as CDAs atualizadas 

referentes ao ano de 2006, haja vista que as dívidas referentes ao ano de 

2005 foram declaradas prescritas pelo e. TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18471 Nr: 1132-96.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Brasilândia/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yone Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE NOVA 

BRASILÂNDIA pelos motivos narrados na inicial.

À fl. 76, a exequente peticionou informando a quitação do débito pela parte 

executada, requerendo a extinção do processo.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que ficou consignado na petição de fl.76 que a parte 

devedora satisfez a obrigação, JULGO EXTINTO o presente processo, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, em face da quitação do débito.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a parte executada não foi 

citada.

Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40715 Nr: 2977-27.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joao Antonio Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, II, do 

Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4º, da Lei n° 6830/1980, 

declaro, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36664 Nr: 3372-87.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Emilio Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, II, do Código 

de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei n° 6830/80, declaro, de 

ofício, por sentença, extinto o presente processo executivo.Isento de 

custas e despesas processuais. Sem honorários.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do 

feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de 

novo despacho.Transitada em julgado e cumpridas as providências acima, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 51758 Nr: 2310-07.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinfrônio Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcia Maria Coutinho Misorelli, Peniel Ferreira 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, Danieli Cristina Oshitani - OAB:6079, Jacqueline Amorim 

de Almeida - OAB:10732, Rogério Caporossi e Silva - OAB:6.183/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de embargos de declaração opostos por Lúcia Maria 

Coutinho Misorelli, alegando omissão e contradição na sentença prolatada 

às f. 110-114.

 É o relatório.

Decido.

Analisando os argumentos versados nos embargos de declaração, 

conclui-se que o teor do mesmo é semelhante àquele já decidido às f. 

143-144, tanto que ambos os embargos protocolados pela embargante 

foram feitos na mesma data, qual seja, 6/12/2017, o primeiro às 23h24min 

e o segundo, às 23h42min, embargando no mesmo ponto, o mérito da 

demanda.

Vê-se, claramente, que o intuito da embargada é modificar a decisão 

guerreada e não de ver sanada suposta omissão ou contradição. Razão 

pela qual, a irresignação quanto ao mérito da demanda (procedência ou 

improcedência) deverá ser vindicada por meio de recurso próprio.

 Nesse sentido, “mutatis mutandis”, é a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO. 

OBSCURIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. FINALIDADE. REJULGAMENTO. 

CAUSA. VIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO. ESCLARECIMENTO. MATÉRIA. 

ACÓRDÃO. PRIMEIRA TURMA. IMPROPRIEDADE. 1. Os embargos de 

declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao 

saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não 

se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. 2. No caso concreto, 

sob a alegação de obscuridade, os embargantes almejam na verdade o 

reexame do acórdão paradigma para que seja feita nova análise das teses 

discutidas nele, isso com o objetivo de caracterizar como correto o cotejo 

analítico, o acórdão embargado tendo decidido, contudo, que as teses 

processuais eram dessemelhantes. 3. Na mesma esteira, a Primeira Seção 

não tem competência para esclarecer omissão a respeito do momento 

processual a partir do qual a nulidade deverá incidir se isso foi decidido 

apenas no acórdão da Primeira Turma, bem como levando-se em 

consideração que a Seção sequer conheceu dos embargos de 

divergência. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EREsp: 

1035444 AM 2009/0085793-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Data de Julgamento: 13/05/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 19/05/2015)

Portanto, descabidos os embargos, sejam eles para sanar omissão ou 

contradição, já que a sentença está devidamente fundamentada, e que, 

friso, deve ser atacada pela via própria.

Por fim, não é pela exígua via dos aclaratórios que a embargante verá 

reformada a sentença.

DISPOSITIVO.

 Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos opostos, por serem 

tempestivos e no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO.

Preclusa, remetam-se ao órgão julgador, uma vez que os autos retornaram 

para a referida diligência e a mesma resta cumprida nesta data.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 38493 Nr: 939-42.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wemerson Peixoto Domiciliano, Regina Peixoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

O exequente ingressou com cumprimento de sentença requerendo o 

pagamento do valor de R$ 71.995,74 (setenta e um mil, novecentos e 

noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) - f. 145.

O executado, intimado, juntou sua memória de cálculo e comprovante de 

depósito do valor de R$ 30.077,33 (trinta mil e setenta e sete reais e trinta 

e três centavos) - f. 150, requerendo a extinção do feito, pelo pagamento.

O exequente pugnou, às f. 152, pela expedição de alvará de levantamento 

dos valores, bem como para que o contador do juízo realize o cálculo do 

valor devido, com a inclusão da multa de 10%.

Pois bem, sendo o valor incontroverso, defiro o seu levantamento por meio 

de alvará.

No tocante ao pedido de cálculo pelo contador judicial, tão ônus não 

incumbe ao judiciário apurar o montante devido, cabendo à parte 

apresentar os seus valores e à adversa, querendo, impugnar, portanto, 

INDEFERIDO está o pedido de cálculo, devendo o exequente fazê-lo, 

apurando-se o valor pago atentando-se ao prazo da purgação da mora, 

em 15 dias, sob pena extinção do feito, pelo pagamento.

Apresentados os cálculos remanescentes, ao executado para, querendo, 

impugnar, em igual prazo, sob pena de preclusão.

Após o cumprimento de todas as determinações, conclusos para análise.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77216 Nr: 3410-89.2015.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leia Albonete de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:SP 248970, EGBERTO HERNANDES BLANCO - 

OAB:SP89457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que cessou os fundamentos da suspeição desse 

magistrado em atuar no feito, haja vista que a estagiária não mais pertence 

ao quadro, revogo a suspeição de ref. 84.

Assim, analisando o pedido do requerente, observo que, de fato, não foi 

procedida à baixa quando da homologação do acordo (ref. 104), o qual, 

noto que já transitou em julgado, conforme ref. 108.

Desta forma, conforme extrato anexo, procedo com a baixa na presente 

data da restrição judicial.

Intimem-se.

Após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se expdindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002269-76.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 
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1002269-76.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 51.629,96 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de 

Fazer / Não Fazer, Liminar]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: 

ROBERTO MARTINS Endereço: AV ADALBERTO J. SIEDLER, 02, QUADRA 

08, LOTE 08, BOM CLIMA, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 POLO PASSIVO: Nome: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL 

DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL Endereço: AVENIDA 

PAULISTA, 1159, CENTRO HISTÓRICO DE SÃO PAULO, BELA VISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01310-100 FINALIDADE: Proceder a intimação da parte 

requerente, através do(a,s) advogado(a) – via DJE, para comparecer à 

audiência de conciliação (art. 334, §3º do CPC), designada para o dia 04 

de Março de 2020, às 13:00 horas, na qual será buscada a composição 

entre as partes, a realizar-se no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, no Edifício do Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000613-84.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1000613-84.2019.8.11.0024 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Acidente de 

Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

POLO ATIVO: Nome: LOURDES APARECIDA DA COSTA Endereço: RUA 

RUBENS PAES DE BARROS, 898, ALTOS DO MIRANTE, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO PASSIVO: Nome: Banco OLÉ 

CONSIGNADO Endereço: RUA ALVARENGA PEIXOTO, 974, 8 ANDAR, 

SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30180-120 

FINALIDADE: Proceder a intimação da parte requerente, através do(a,s) 

advogado(a) – via DJE, para comparecer à audiência de conciliação (art. 

334, §3º do CPC), designada para o dia 05 de Março de 2020, às 14:00 

horas, na qual será buscada a composição entre as partes, a realizar-se 

no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no 

Edifício do Fórum da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT CHAPADA 

DOS GUIMARÃES, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Ivanete 

Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001018-23.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES MUNIZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT13156-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA BRITO MARQUES DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT13156-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO/CITAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1001018-23.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [União 

Estável ou Concubinato]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: JOSE RODRIGUES MUNIZ Endereço: AC CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, RUA PROJETADA, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - 

MT - CEP: 78195-970 POLO PASSIVO: Nome: DANIELA BRITO MARQUES 

DA COSTA Endereço: Rod. Emanuel Pinheiro, Km 54, Chacara, Zona Rural, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 FINALIDADE: 

PROCEDER À INTIMAÇÃO/CITAÇÃO DO POLO ATIVO/PASSIVO, através 

do advogado - representante nos presentes autos, para comparecerem 

na Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 05 de março 

de 2020, às 15:30 horas, no Fórum de Chapada dos Guimarães-MT, bem 

como para que apresente rol de testemunhas no prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 455 do Código do processo civil, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 31 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Ivanete Loverde Mazocco 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000403-33.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR ALVES DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT16694-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1000403-33.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 108.609,00 ESPÉCIE: 

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: NAIR ALVES DE BRITO Endereço: RUA 15, 74, 

TELEFONE (65) 99981-3484 e 98119-0950, BOM CLIMA, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: na Rua Cipriano Gomes, 185, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 FINALIDADE: Proceder a 

intimação da parte requerente, através do(a,s) advogado(a) – via DJE, 

para comparecer à audiência de conciliação (art. 334, §3º do CPC), 

designada para o dia 09 de Março de 2020, às 14:00 horas, na qual será 

buscada a composição entre as partes, a realizar-se no CEJUSC - Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no Edifício do Fórum da 

Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 31 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Ivanete loverde Mazocco 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000992-25.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1000992-25.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 52.617,30 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: BENEDITA ROSA DA SILVA 

Endereço: Av Cachoeira Rica, 100, Bela Vista, Estrada do Peba, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BMG S.A Endereço: CONDOMÍNIO SÃO LUIZ, AVENIDA 

PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, VILA NOVA CONCEIÇÃO, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-900 FINALIDADE: Proceder a intimação da 

parte requerente, através do(a,s) advogado(a) – via DJE, para 

comparecer à audiência de conciliação (art. 334, §3º do CPC), designada 

para o dia 09 de Março de 2020, às 15:30 horas, na qual será buscada a 

composição entre as partes, a realizar-se no CEJUSC - Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania, no Edifício do Fórum da Comarca de 

Chapada dos Guimarães/MT. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 31 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001137-81.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE ALVES DA GUIA (AUTOR(A))

MAISE CONCEICAO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

LUCILO APARECIDO DOS SANTOS FILHO (AUTOR(A))

LUECY BOMDESPACHO DOURADO (AUTOR(A))

LUISA DOS SANTOS BORBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1001137-81.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 805.601,05 ESPÉCIE: 

[Atos Unilaterais]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: LUCILO APARECIDO DOS SANTOS FILHO Endereço: Rua Principal, 

668, São Sebastião, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 

Nome: LUECY BOMDESPACHO DOURADO Endereço: Rua do Eucalipto, 

255, centro, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 Nome: 

LUISA DOS SANTOS BORBA Endereço: RUA COSTA RICA, 12, (COHAB D 

BOSCO), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-353 Nome: 

LUZINETE ALVES DA GUIA Endereço: Comunidade Campestre, Zona 

Rural, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 Nome: MAISE 

CONCEICAO FERREIRA DA SILVA Endereço: Comunidade Campestre, 

Zona Rural, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO 

PASSIVO: Nome: FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. Endereço: RUA 

REAL GRANDEZA, 219, - DE 161 A 315 - LADO ÍMPAR, BOTAFOGO, RIO 

DE JANEIRO - RJ - CEP: 22281-035 FINALIDADE: Proceder a intimação das 

partes requerentes, através do(a,s) advogado(a) – via DJE, para 

comparecer à audiência de conciliação (art. 334, §3º do CPC), designada 

para o dia 11 de Março de 2020, às 15:00 horas, na qual será buscada a 

composição entre as partes, a realizar-se no CEJUSC - Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania, no Edifício do Fórum da Comarca de 

Chapada dos Guimarães/MT. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 31 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002070-54.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO VITOR DA CRUZ (REQUERENTE)

WAGNER GARCIA BELUFI (REQUERENTE)

JOSE MONTEIRO DE FARIAS (REQUERENTE)

MICHEL HELIO PRADO DE CAMARGO LIBOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE MARIA ALVES CARVALHO (REQUERIDO)

RUTEMBERG FERREIRA DO CARMO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Nos termos da legislação vigente, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimação do requerente, através 

do advogado, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento da citação e 

intimação dos requeridos para audiência de conciliação, nos termos do 

Prov. 07/2017-CGJ, emitindo a Guia para pagamento no portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: (www.tjmt.jus.br), vinculando a 

guia ao processo e posteriormente juntar guia e comprovante de 

pagamento aos autos. Chapada dos Guimarães, 31 de janeiro de 2020. 

Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL 

DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000595-63.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RANIEL SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT18969-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Boa tarde. Agendo a perícia médica para o dia 28 de fevereiro de 2020 a 

partir 10:00, nas dependências do Fórum de Chapada dos Guimarães. 

Obrigado! Dr. João Baçan

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103394 Nr: 1202-30.2018.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAÃO DE SIQUEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefina Alves da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vania Maria Carvalho - 

OAB:7931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 DECISÃO

1 – A parte requerida, por meio da petição de ref. 81, impugna o ato judicial 

prolatado em audiência (ref. 82), que indeferiu a oitiva das testemunhas 

por ela arroladas, uma vez que a apresentação do rol seria intempestiva.

 Defende a ré que não fora intimada da decisão que designou a audiência 

de instrução e julgamento, somente tomando conhecimento do ato quando 

da publicação da certidão de ref. 71.

Requer, portanto, a nulidade da decisão que indeferiu a oitiva das 

testemunhas arroladas e que determinou a apresentação de memoriais 

finais, com a designação de audiência de instrução e julgamento.

A certidão de ref. 86 revela que o patrono da parte requerida somente 

fora intimado da decisão que designou a audiência em momento posterior, 

por meio de certidão, e que o rol apresentado é tempestivo.

Diante disso, este Juízo CHAMA O FEITO À ORDEM para reconhecer a 

nulidade da decisão prolatada na audiência de Ref. 82, que declarou 

encerrada a instrução processual e determinou a intimação das partes 

para apresentação de memoriais finais.

2 – No mais, com a finalidade de promover a oitiva das testemunhas 

arroladas pela parte requerida (ref. 79), DESIGNA-SE audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19 de março de 2020, às 13h30min (MT).

3 – Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, incumbe ao 

advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, 

que deverá ser realizada através de carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo 

menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do comprovante 

da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo 

realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, 

§3º do CPC).

 4 - Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 75820 Nr: 2768-19.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTES os pedidos iniciais para 

conceder a guarda definitiva da criança SOPHIA NASCIMENTO PEDROSO, 

nascido em 09/02/2010, à requerente, ressalvado à requerida o direito de 

visitá-la livremente com fundamento no art. 1.584, do Código Civil e art. 33 

do ECA.Por conseguinte, nos termos do art. 32 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, LAVRE-SE o competente termo de compromisso de 

guarda definitiva, assumindo a requerente a responsabilidade de bem e 

fielmente desempenhar o encargo, sob pena de revogação, nos termos do 

art. 35 do mesmo Diploma Legal.Por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo com resolução de mérito a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

CPC.Isentos de custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios (art. 98 do CPC).Com o trânsito em julgado, e após as 

formalidades legais, ARQUIVE-SE, com as anotações e baixas 

necessárias.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67849 Nr: 3174-74.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nalzira Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar interesse na execução da sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 75923 Nr: 2799-39.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdei Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamir do Amaral Ortega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados pela parte autora na inicial.CONDENA-SE o autor ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC).No mais, este Juízo EXTINGUE o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. 

Transitado em julgado, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações de 

estilo.INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 59717 Nr: 1065-24.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Schwarz de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosane Costa Itacaramby - 

OAB:8755/MT

 DECISÃO

 Trata-se de ação civil pública ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de GILBERTO SCHWARZ DE MELLO, 

ambos qualificados no encarte processual.

As partes foram devidamente intimadas para se manifestarem acerca do 

interesse em produção de provas, sendo certo que apenas a parte ré 

pugnou pela produção de prova oral (fls. 984/985).

1 – Dessa feita, diante da natureza da demanda, este Juízo tem como 

imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação do 

seu convencimento, razão pela qual DESIGNA audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19 de março de 2020, às 14h30min.

 2 – Uma vez já apresentado rol de testemunhas pela parte ré, cumpre 

ressaltar que, nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, 

incumbe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha a ser 

inquirida, que deverá ser realizada através de carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do 

comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). 

Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva 
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(art. 455, §3º do CPC).

 3 - Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil.

 4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 30 de janeiro de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37978 Nr: 391-17.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Gonçalves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar interesse na execução da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5821 Nr: 1968-45.2002.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nitro Rocha Emulsões Explosivos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Carvalho de 

Azevedo - OAB:194592/SP

 SENTENÇA“havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou 

não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de 

acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo 

deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 

2º, 3º e 4º da lei 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a 

Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente 

e decretá-la de imediato”.Em que pese não haver suspensão do processo 

no caso em tela, aplica-se o art. 40, § 4°, da Lei de Execução Fiscal, o qual 

estabelece que ‘decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a 

Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente 

e decretá-la de imediato’. Assim, “in casu”, observa-se que a própria 

Fazenda Pública requereu o arquivamento provisório do feito, deixando de 

manifestar antes do transcurso do quinquênio legal, somente o fazendo 

por determinação de abertura de vista deste Juízo.Logo, aplicando-se o 

art. 40, §4°, da Lei de Execução Fiscal, bem como a tese do STJ nos 

termos do REsp n° 1.340.553/RS, o reconhecimento da prescrição 

intercorrente é medida de rigor. Dessa forma, com fundamento no artigo 

487, II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, 

este Juízo DECLARA, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem honorários.Em 

caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, 

§1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo 

despacho.Transitada em julgado e cumpridas as providências acima, 

A R Q U I V E M - S E  o s  a u t o s ,  c o m  a s  a n o t a ç õ e s  d e 

estilo.CUMPRA-SE.Chapada dos Guimarães/MT, 30 de janeiro de 

2020.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38971 Nr: 1443-48.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kátia Carvalho Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kerginaldo Almeida Cruz - 

OAB:10598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do exequente para, no prazo 

de 10 (dez) dias, colacionar a certidão de inteiro teor ou cópia atualizada 

da matrícula do imóvel registrado sob o n. 288.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95041 Nr: 3440-56.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B P DA SILVA RESTAURANTE ME, Bruno Paz 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, apresentado cálculo atualizado da dívida, este Juízo DEFERE o 

pedido de arresto pelo sistema BACENJUD até o valor da execução, em 

nome da parte executada, devendo os autos permanecer em Gabinete até 

que seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio 

do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ.2 – Caso exitosa a tentativa de constrição do item 1, 

PROMOVA-SE a vinculação do valor arrestado aos vertentes autos.3 – 

Considerando, ainda, que não foram esgotados todos os meios 

disponíveis para a localização da parte demandada, DEFERE-SE o pedido 

da parte autora a fim de promover a busca do atual endereço da parte 

executada junto ao sistema INFOJUD. 4 – Caso localizado endereço 

diverso do constante dos autos, EXPEÇA-SE o necessário para a sua 

citação.5 – Por outro lado, na hipótese de restar infrutífera a busca de 

endereço, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito.6 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 102739 Nr: 857-64.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA MINUSA AGROPASTORIL LTDA, 

Paulo Cesar Favero Moi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Reis Carmona - 

OAB:20889/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Pinto Biancardini - 

OAB:OAB/MT 5.009, OTACILIO PERON - OAB:3684

 1. Com a oitiva das testemunhas, DECLARA-SE encerrada a presente 

Instrução Processual.

2. Saem as partes devidamente intimadas para apresentação de memoriais 

no prazo comum de 05 (cinco) dias.

3. Após, CONCLUSO para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 77202 Nr: 3406-52.2015.811.0024

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ralf Wegmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Pimentel Francisco, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARRUDA DE CARLI - 

OAB:14691, Pedro Aparecido de Oliveira - OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a liminar de ref. 39, 

para DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de molestar a posse 

da parte requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), 

em caso de descumprimento desta ordem judicial.Por consequência, 

EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do 
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Código de Processo Civil.CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as anotações e baixas necessárias. 

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 100650 Nr: 6091-61.2017.811.0024

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DA SILVA MARTINHO, CELINA DA SILVA 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de abril 

de 2020 às 13h30min (MT).2 - Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, 

INTIMEM-SE as partes para que apresentem o rol de testemunhas no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, com base nos pontos 

controvertidos, observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 

373 do CPC. 3 - Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil 

incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser 

inquirida, que deverá ser realizada através de carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). 4 - Saliente-se que a providência acima 

quanto à necessidade de comprovação da intimação poderá ser 

dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha 

a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na 

sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo 

Civil. 5 - Apresentado o rol, EXPEÇA-SE o necessário para a intimação 

judicial das testemunhas arroladas, com espeque na regra de exceção 

insculpida no artigo 455, §4º, inciso IV do CPC.6- CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000403-33.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR ALVES DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT16694-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1000403-33.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 108.609,00 ESPÉCIE: 

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: NAIR ALVES DE BRITO Endereço: RUA 15, 74, 

TELEFONE (65) 99981-3484 e 98119-0950, BOM CLIMA, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: na Rua Cipriano Gomes, 185, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: CEJUSC - 

CONCILIAÇÃO, Data: 09 de Março de 2020, às 14:00 Horas, no Fórum de 

Chapada dos Guimarães - MT ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). CHAPADA DOS GUIMARÃES, 31 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000095-60.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR GOEBEL DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARI SILVERIA BEZERRA SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DECISÃO 1 – Em primeiro lugar, 

POSTERGA-SE a análise do pedido de tutela de urgência após a audiência 

de conciliação. 2 – PROCEDA-SE a realização do estudo psicossocial 

entre as partes e a criança acerca do objetivo desta demanda. Para tanto, 

INTIMEM-SE as profissionais cadastradas junto ao TJ-MT para apresentar 

estudo do caso no domicílio das partes, visando aferir as condições 

econômicas, higiênicas, morais, afetivas e sociais, em laudo 

circunstanciado a ser apresentado no prazo de 20 (vinte) dias. 3 – Nos 

termos do art. 694 do CPC[1], DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Chapada dos Guimarães/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria 

Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 

4 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 

248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 5 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 6 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 7 – INTIME-SE o 

Defensor Público pessoalmente, nos termos do art. 186, §1º, do CPC para 

o comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do 

CPC). 8 – CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes 

advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida 
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no item 2 irá acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 9 – Por fim, após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá 

ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, o que deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins 

do artigo 347 do CPC. 10 – Havendo nos autos elementos que evidenciam 

os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 11 – 

Processe-se em segredo de justiça, por força do dispositivo contido no 

artigo 189, inciso II do CPC. 12 – CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 31 de janeiro de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito [1] Art. 694. Nas ações de família, todos os esforços serão 

empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz 

dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a 

mediação e conciliação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001164-98.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para, no prazo de 10 dias, manifestarem requerendo 

o que de direito, tendo em vista o retorno dos autos da Turma Recursal. 

Chapada dos Guimarães-MT, 31 de janeiro de 2020. Edgar José de Oliveira 

- Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-80.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PEDROLINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo de 10 dias, manifestarem requerendo 

o que de direito, tendo em vista o retorno dos autos da Turma Recursal. 

Chapada dos Guimarães-MT, 31 de janeiro de 2020. Edgar José de Oliveira 

- Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000084-65.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada para, no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca da petição ID 28343523, não concordância de valores. Chapada 

dos Guimarães-MT, 31 de janeiro de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar 

judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-70.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA NAIARA SANTOS LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 31 de janeiro de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001451-27.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO BENETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca da petição ID 28420724 e seguintes, informando a quitação integral 

da condenação. Chapada dos Guimarães-MT, 31 de janeiro de 2020.Edgar 

José de Oliveira - Auxiliar judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002600-58.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR DE SOUZA MARTINS (REQUERIDO)

 

Intimação da advogada da parte requerente da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 03/03/2020 Hora: 15:15 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 31 de janeiro de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-15.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA IOMARA AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000098-15.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:CAMILA IOMARA 

AMORIM DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/03/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-97.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA IOMARA AMORIM DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)
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PROCESSO n. 1000099-97.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:CAMILA IOMARA 

AMORIM DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 05/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-20.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FLORENTINO DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

requerendo o que de direito, tendo em vista petição ID 28435755 

informando o pagamento integral da condenação. Chapada dos 

Guimarães-MT, 31 de janeiro de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar 

judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-52.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HOTAVIO DA SILVA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000102-52.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:HOTAVIO DA 

SILVA MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/03/2020 Hora: 14:45 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002109-51.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER DE OLIVEIRA MOMESSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 31 de janeiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-37.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000103-37.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:POLIANA SILVA 

NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA DA SILVA 

PAZINI PAIXÃO POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/03/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 9/2020-CA

A Drª. GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE, Juíza de 

Direito e Diretora do Fórum desta Comarca de Colíder, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei etc.

 Considerando o requerimento formulado pela servidora Luiza Calderelli 

Bonin, técnica judiciária, matrícula 41215. Lotada na secretaria da 3ª Vara 

desta Comarca.

 Considerando a certidão de Óbito de Antônio Calderelli Castilho avô 

materno da requerente.

 RESOLVE:

CONCEDER à servidora Luiza Calderelli Bonin técnica judiciária, matrícula 

41215, lotada na secretaria da 3ª Vara desta Comarca desta Comarca, 08 

(oito) dias de licença nojo no período de 21/01/2020 a 28/01/2020

 Registre-se e Cumpra-se, remetendo-se, cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

Colíder, 27 de janeiro 2020.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Forum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001641-06.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREISE GODOI DE OLIVEIRA 04463094194 (EXECUTADO)

GREISE GODOI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARIA DE LOURDES DEMITO (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

encaminhando-os ao setor de expedição, para intimação do(a)(s) 

advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), , comprovando 

nos autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido 

“perímetro urbano” – 02 diligências (partes com endereços distintos). 

COLÍDER, 17 de outubro de 2017. Patrícia Novaes Costa Dominguez 

Analista Judiciário
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53818 Nr: 1255-37.2010.811.0009

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON GOULART, JOANA BENEDITA GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIFAS GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDILSON GOULART, 

para devolução dos autos nº 1255-37.2010.811.0009, Protocolo 53818, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53200 Nr: 638-77.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCINDO DE SOUZA - Espólio de, LUCAS DE OLIVEIRA 

SOUZA, GILIANE OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, REINALDO LUCIANO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013, Reinaldo Luciano Fernandes - OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Luciano Fernandes 

- OAB:12849-a/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que ante a certidão de fls. retro, em pesquisa ao 

Sistema Apolo, constatou-se a existência do Inquérito Policial nº 

838-11.2015.811.0009 - Código 92274, que tramitou no Juízo da 3ª Vara 

desta Comarca, e foi arquivado em razão da sentença de extinção da 

punibilidade em razão do falecimento do indiciado, requerente nestes 

autos (CPF: 104.052.671-34), que ocorreu em 06/09/2015. O referido é 

verdade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83735 Nr: 1096-89.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA - ME, 

CLODOALDO BATISTA SOARES, LIANE GESSI BARON BATISTA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo 

de 10(dez) dias manifestar-se sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça às 

fls. 130, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101283 Nr: 3091-35.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça 

de fl. 49, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51422 Nr: 2135-63.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON BELGAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

Intimação do advogado da parte autora a manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre a certidão do oficial de justiça de fls.165.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89101 Nr: 2189-53.2014.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S R DE OLIVEIRA SILVA & SILVA LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que, ante o 

trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, manifeste-se no 

prazo do artigo 523 do NCPC, após o que os autos serão remetidos ao 

arquivo definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30985 Nr: 1998-57.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:21071/MT, EDSON FRANCISCO DONINI - OAB:8406/MT, 

JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - OAB:SP 175.381, MANOEL 

FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT, Regis Rodrigues - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação ao 

cumprimento da sentença de fls. 284/289 e versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50847 Nr: 1572-69.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO DE MATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS A DE SOUZA & CIA LTDA, CARLOS 

ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez) dias, manifestar-se sobre o documento de fls. 67/67vº, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94292 Nr: 2249-89.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER FRANCISCO, FRANCIELE BRISKI 

FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

Intimação do advogado da parte autora a manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre a certidão de fls.84/85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17175 Nr: 28-42.1992.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARAGNI & GUARAGNI LTDA, ALMANDO 

ALBINO GUARAGNI Espólio de, SANTINA GUARAGNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zelcy Luiz Dall Acqua - 

OAB:MT - 2718-A

 INTIMAÇÃO DJE

Intimação do advogado da parte autora a manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre a certidão de fls.189.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86179 Nr: 3587-69.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO ANTONIO BEZERRA MARQUES DE SÁ 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz André Bezerra 

Marques de Sá - OAB:8376-B/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE –

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do (a) (s) Advogado (a) (s) da parte autora, 

para manifestar-se sobre o mandado e certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de fls. 119/120, pugnando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23477 Nr: 191-36.2003.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ALEXANDRE BIRSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, Ludovico Antonio Merighi - OAB:SP/24.821, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, SUELLEM MONIQUE LAGE DOS 

SANTOS - OAB:19280/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

Intimação do advogado da parte autora a manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre a certidão de fls.125/126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57926 Nr: 2210-34.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WJGB, PCGB, RGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente, por todo teor 

da decisão de fls. 123, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57704 Nr: 1988-66.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA MOURA, A. MOURA ANTONAGE, 

NORIVAL EGEA ANTONAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, por todo 

teor da decisão de fls. 142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50439 Nr: 1153-49.2009.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MACHADO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MACHADO SOBRINHO - ESPÓLIO, 

NEUZA RODRIGUES MACHADO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, por todo 

teor da certidão de fls. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100329 Nr: 2414-05.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULÁLIA APARECIDA PROVASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

Intimação do advogado da parte autora a manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre a certidão do oficial de justiça de fls.68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58882 Nr: 504-79.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALEXANDRINO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte Exequente para no prazo de 

05(cinco) manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84230 Nr: 1622-56.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA, MARGARIDA WALZ LEITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVAN ROCHA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:MT 13.737, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:MT 8677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, por seu (ua) (s) procurador, 

para no prazo de 5 (cinco) dias (art. 922, parágrafo único, do CPC), dar o 

devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33514 Nr: 1061-13.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA THOME PARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

Intimação do advogado da parte autora para no prazo legal manifestar-se 

sobre os documentos de fls. 310/311vº e 313, requerendo o que entender 

de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87487 Nr: 880-94.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA 

- OAB:MT/ 13549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DOS SANTOS 

BORGES - OAB:OAB/MT 16.648, VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - 

OAB:OAB/MT 13.450

 INTIMAÇÃO VIA DJE ---

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo de 

10(dez) dias, manifestar-se sobre a certidão de fls. 129, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83459 Nr: 815-36.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES INACIO MAXIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte REQUERENTE, a fim de 

que no prazo de 05 (cinco), manifeste-se acerca dos embargos de 

declaração de fls. 75/79 e versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57723 Nr: 2008-57.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO RODRIGUES MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) Advogados da parte Exequente, a fim de 

que no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o necessário à publicação 

do edital de citação expedido nos autos, salientando que caso queira, 

poderá solicitar o envio do arquivo via e-mail, através do endereço 

eletrônico co.1vara@tjmt.jus.br ou comparecer à 1ª Secretaria munido de 

mídia digital para gravação do arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88145 Nr: 1424-82.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO OLIVEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, REAL 

JURÍDICA, SERASA EXPIRIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE FÁTIMA BERNARDI - 

OAB:15377, FERNANDA LEITE DE MACEDO - OAB:OAB-GO 30.710, 

LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO TAVARES - OAB:3961, MARIO 

CARDI FILHO - OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, SANI 

CRISTINA GUIMARÃES - OAB:OAB/SP 154.348

 Vistos.

I - RELATÓRIO

Em razão deste magistrado possuir entendimento diverso para a 

concessão da gratuidade da justiça, que deve vir subsidiada de 

comprovação, na esteira do que determina a Carta Política de 1988, 

determinou-se a intimação da parte autora para que comprovasse sua 

hipossuficiência, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF).

Entanto, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem qualquer 

manifestação, conforme certidão retro (fl. 192)

Devidamente intimada para manifestar-se sob pena de extinção, a parte 

autora pugnou pela produção de prova testemunhal (fl.195).

Designada audiência de instrução de julgamento, as partes, devidamente 

intimadas, deixaram decorrer o prazo para arrolar testemunhas ou solicitar 

depoimento pessoal das partes (fl.203).

II - FUNDAMENTAÇÃO

De início, considerando que, devidamente intimadas, as partes deixaram 

decorrer o prazo para arrolar testemunhas ou solicitar depoimento pessoal 

das partes, conforme certificado à fl. 203, é de se cancelar a audiência 

anteriormente designada.

De outro lado, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que a gratuidade da justiça será 

concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

A renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos é utilizada 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para a presunção legal 

de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 

90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) salários 

mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 

1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da 

referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 
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aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

E o benefício foi concedido à parte autora sem maiores indagações nos 

autos.

É que o instituto da gratuidade processual, na acepção jurídica da 

expressão, constitui benefício que deve ser deferido apenas aos 

efetivamente necessitados, em consonância com o art. 5º, inciso LXXIV, 

da CRFB/88, que garante a todos que comprovarem a hipossuficiência de 

recursos a assistência jurídica e gratuita de modo a possibilitar o acesso à 

justiça.

Daí que a benesse invocada deve ser interpretada conforme a Carta 

Política de 1988, em virtude do dever fundamental de se pagar tributos, 

dever este que possibilita ao Estado a consecução de suas finalidades, 

objetivos e diretrizes, do que não se pode dispor.

Assim, além de a parte autora ter constituído advogado particular para a 

propositura da ação, instada a comprovar a hipossuficiência, deixou 

transcorrer o prazo sem se manifestar, sendo justo se presumir, ainda 

que tacitamente, pela possibilidade de se recolher o tributo.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) CANCELO a audiência anteriormente designada, uma vez que as partes 

deixaram decorrer o prazo para arrolar testemunhas ou solicitar 

depoimento pessoal das partes, conforme certificado à fl. 203, bem ainda 

que a parte autora não comprovou a hipossuficiência financeira, conforme 

determinado às fls. 149/151

 b) REVOGO a gratuidade da justiça anteriormente concedida, e, por 

consequência, DETERMINO à parte autora o recolhimento das custas, 

taxas e despesas processuais devidas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e consequente revogação das 

decisões prolatadas, tudo nos termos do art. 100, parágrafo único, do 

NCPC e art. 470, parágrafo único, da CNGC.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Considerando que a solenidade estava designada para a data de hoje, 

07/11/2019, às 16h00, bem ainda que elas estão representadas por 

advogados constituídos, comunique-se as partes, por meio de ligação 

telefônica aos causídicos constituídos, para que sejam cientificadas do 

cancelamento da solenidade, certificando-se da comunicação.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25650 Nr: 2089-84.2003.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte executada, na pessoa de seu advogado, 

para pagar em 15 (quinze) dias o valor reclamado R$ 551,07(quinhentos e 

cinquenta e um reais e sete centavos), referente aos honorários 

advocatícios, a contar esse prazo da efetiva intimação, conforme 

demonstrativo de débito apresentado. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida nesta execução, cumulando-a com a obrigação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do aludido Codex.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48964 Nr: 2757-79.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE COLÍDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz - OAB:MT 

9.082, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE –

 FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

de 10(dez)dias, manifestar-se sobre os documentos de fls. 162/163, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52663 Nr: 96-59.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A, VIVIANE CARVALHO REVERSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE CARVALHO REVERSI, BANCO 

FINASA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON JOSÉ SILTON SAVI - 

OAB:7251/MT, DONIZETH PEREIRA DE PAULA - OAB:3229/MT, FELIPE 

VELASQUES AMARAL - OAB:13598/MT, SUE ELLEN BALDAIA 

SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON JOSÉ SILTON 

SAVI - OAB:7251/MT, DONIZETH PEREIRA DE PAULA - OAB:3229/MT, 

FELIPE VELASQUES AMARAL - OAB:13598/MT, SUE ELLEN BALDAIA 

SAMPAIO - OAB:11366/MT

 INTIMAÇÃO DJE

Intimação do advogado da parte autora a manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre a certidão de fls.241.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82764 Nr: 114-75.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO SOARES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, por seu (ua) (s) procurador, 

para no prazo de 5 (cinco) dias (art. 922, parágrafo único, do CPC), dar o 

devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57930 Nr: 2214-71.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO CUSTODIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDO GOUVEIA CARVALHO, SONIA MARIA 

GARCIA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte Exequente, por todo 

teor da certidão de fls. 89/90

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81451 Nr: 2529-65.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSR, LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB:11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 
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- OAB:3229/MT

 INTIMAÇÃO DJE

Finalidade: Intimação do advogado da parte autora a manifestar no prazo 

de 5 (cinco) dias , sobre o Ofício n° 298/2019 fls. 128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84642 Nr: 2039-09.2013.811.0009

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAB COLÍDER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARIDA GOMES DA SILVA MENESES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Oliveira 

Guimarães Junior - OAB:5959/MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES 

TEIXEIRA - OAB:11363/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

INTIMAÇÃO da parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova o recolhimento do valor da diligência do oficial de justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001953-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NARDI OAB - MT24204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001953-45.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: FABIO 

HENRIQUE DA SILVA EXECUTADO: JOSE CARLOS DA SILVA Vistos. 

DEFIRO o pedido inserto no petitório retro, para determinar, via sistema 

BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte 

executada. Com a vinda do resultado da diligência, em sendo integral ou 

parcialmente frutífera (ressalvado valores ínfimos), INTIME-SE a parte 

executada para, querendo e no prazo legal, apresentar embargos, 

consignando-se que a possibilidade de defesa no feito executório é 

restrita, limitando-se às matérias constantes nos incisos do art. 917 do 

CPC. Para a hipótese de a diligência acima não ser o bastante para 

satisfazer todo o crédito exequendo, fica desde já determinada, via 

sistema RENAJUD, o bloqueio e a penhora de veículos automotores 

registrados em nome da parte executada. Após, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, em cinco (5) dias. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001384-10.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO NORTE NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON BARBOSA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001384-10.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: AGRO 

NORTE NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP EXECUTADO: ANDERSON 

BARBOSA RIBEIRO Vistos. DEFIRO os pedidos insertos no petitório retro. 

Assim, DETERMINO a inclusão da parte executada no cadastro de 

inadimplentes, o que faço com espeque no art. 782, § 3º, do CPC. Ainda, 

em observância à ordem preconizada pelo art. 835 do CPC, DETERMINO, 

via sistema BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de ativos financeiros da 

parte executada. Com a vinda do resultado da diligência, em sendo integral 

ou parcialmente frutífera (ressalvado valores ínfimos), INTIME-SE a parte 

executada para, querendo e no prazo legal, apresentar embargos, 

consignando-se que a possibilidade de defesa no feito executório é 

restrita, limitando-se às matérias constantes nos incisos do art. 917 do 

CPC. Para a hipótese de a diligência acima não ser o bastante para 

satisfazer todo o crédito exequendo, fica desde já determinada, via 

sistema RENAJUD, o bloqueio e a penhora de veículos automotores 

registrados em nome da parte executada. Após, INTIME-SE a parte 

exequente para impulsionar o feito, em cinco (5) dias, pugnando pelo que 

entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001903-19.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE COLIDER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001903-19.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE COLIDER 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que decorreu o prazo para que 

a parte executada realizasse o pagamento da dívida, permanecendo a 

mesma inerte, mesmo que devidamente intimada, conforme certidão de id. 

19680483. Assim, DEFIRO o pedido inserto no petitório retro, para 

determinar, via sistema BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de ativos 

financeiros da parte executada. Com a vinda do resultado da diligência, em 

sendo integral ou parcialmente frutífera (ressalvado valores ínfimos), 

INTIME-SE a parte executada para, querendo e no prazo legal, apresentar 

embargos, consignando-se que a possibilidade de defesa no feito 

executório é restrita, limitando-se às matérias constantes nos incisos do 

art. 917 do CPC. Após, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000989-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A ALVES FILHO PECAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000989-52.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: A ALVES FILHO PECAS - ME Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que decorreu o prazo para que a parte 

executada realizasse o pagamento da dívida, permanecendo a mesma 

inerte, mesmo que devidamente intimada, conforme certidão de id. 

16317067. Frise-se que o fato do aviso de recepção ser assinado por 

terceiro não descaracteriza a citação valida, bastando que reste 

inequívoca a entrega no endereço do executado, tal como ocorreu no 

caso. O precedente é do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do 

Superior Tribunal é no sentido de que a Lei de Execução Fiscal traz regra 

específica sobre a questão no art. 8º, II, que não exige seja a 

correspondência entregue ao seu destinatário, bastando que o seja no 

respectivo endereço do devedor, mesmo que recebida por pessoa 

diversa, pois, presume-se que o destinatário será comunicado" (AgRg no 

REsp 1.178.129/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, 
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DJe 20/8/10). Assim, DEFIRO o pedido inserto no petitório retro, para 

determinar, via sistema BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de ativos 

financeiros da parte executada. Com a vinda do resultado da diligência, em 

sendo integral ou parcialmente frutífera (ressalvado valores ínfimos), 

INTIME-SE a parte executada para, querendo e no prazo legal, apresentar 

embargos, consignando-se que a possibilidade de defesa no feito 

executório é restrita, limitando-se às matérias constantes nos incisos do 

art. 917 do CPC. Após, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000471-28.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS HERIVELTON BARBOSA DA SILVA 83909834191 (EXECUTADO)

REGIS HERIVELTON BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

IVONETE BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000471-28.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT EXECUTADO: REGIS 

HERIVELTON BARBOSA DA SILVA 83909834191, REGIS HERIVELTON 

BARBOSA DA SILVA, IVONETE BARBOSA DA SILVA Vistos. Cuida-se de 

“ação de execução por quantia certa fundada em título executivo 

extrajudicial” tendo como partes as em epígrafe. Em certidão de id. 

20164785, fora certificada a citação dos executados Regis Herivelton 

Barbosa da Silva pessoa física e pessoa jurídica, bem como certificou-se 

o falecimento da executada Ivonete Barbosa da Silva. Entre um ato e 

outro, a parte autora peticionou (id. 24164036) requerendo a desistência 

parcial da ação – em relação à executada Ivonete Barbosa da Silva –, bem 

como pugnou pela penhora online de valores em face dos demais 

executados. É o que merece registro. DECIDO. Segundo o art. 775 do CPC, 

o exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas 

alguma medida executiva. Ademais, verifico que a executada Ivonete 

Barbosa da Silva sequer fora citada, de modo que entendo possível a 

extinção da presente ação independentemente da sua anuência (no caso, 

dos seus herdeiros), conforme inteligência do art. 775, parágrafo único, 

inciso II, do CPC. Ante o exposto, com fulcro no art. 775 e art. 485, inc. VIII, 

ambos do CPC, HOMOLOGO a desistência da ação e JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

apenas em relação à executada Ivonete Barbosa da Silva. Noutro giro, 

considerando que os demais executados, devidamente citados/intimados 

(id. 20164785), quedaram-se inertes, DEFIRO o pedido inserto no petitório 

retro, para determinar, via sistema BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de 

ativos financeiros dos executados. Com a vinda do resultado da diligência, 

em sendo integral ou parcialmente frutífera (ressalvado valores ínfimos), 

INTIME-SE a parte executada para, querendo e no prazo legal, apresentar 

embargos, consignando-se que a possibilidade de defesa no feito 

executório é restrita, limitando-se às matérias constantes nos incisos do 

art. 917 do CPC. Após, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, em cinco (5) dias. PUBLIQUE-SE e INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000772-77.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DA CUNHA - EPP (EXECUTADO)

JOSE PEREIRA DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000772-77.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: JOSE PEREIRA DA CUNHA - EPP, JOSE PEREIRA 

DA CUNHA Vistos. Considerando que os embargos à execução 

manejados pela parte executada foram recebidos sem efeito suspensivo 

(id. 26540462), DEFIRO o pedido inserto no petitório retro, para determinar, 

via sistema BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de ativos financeiros da 

parte executada. Com a vinda do resultado da diligência, em sendo integral 

ou parcialmente frutífera (ressalvado valores ínfimos), INTIME-SE a parte 

executada para, querendo e no prazo legal, apresentar embargos, 

consignando-se que a possibilidade de defesa no feito executório é 

restrita, limitando-se às matérias constantes nos incisos do art. 917 do 

CPC. Após, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, em cinco (5) dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001641-06.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREISE GODOI DE OLIVEIRA 04463094194 (EXECUTADO)

GREISE GODOI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARIA DE LOURDES DEMITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001641-06.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: AGENCIA 

DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: GREISE 

GODOI DE OLIVEIRA 04463094194, GREISE GODOI DE OLIVEIRA, MARIA 

DE LOURDES DEMITO Vistos. DEFIRO o pedido inserto no petitório retro, 

para determinar, via sistema BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de ativos 

financeiros das executadas. Com a vinda do resultado da diligência, em 

sendo integral ou parcialmente frutífera (ressalvado valores ínfimos), 

INTIMEM-SE as executadas para, querendo e no prazo legal, apresentar 

embargos, consignando-se que a possibilidade de defesa no feito 

executório é restrita, limitando-se às matérias constantes nos incisos do 

art. 917 do CPC. Após, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, em cinco (5) dias. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000702-60.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO INACIO WIEGERT (EXECUTADO)

LUIS EDUARDO ROMANO BAGGIO (EXECUTADO)

FIRMINO JOSE BAGGIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000702-60.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: ESTADO 

DE MATO GROSSO EXECUTADO: PEDRO INACIO WIEGERT, FIRMINO JOSE 

BAGGIO, LUIS EDUARDO ROMANO BAGGIO Vistos. Como é cediço, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de 

que, não sendo localizado o devedor, é cabível o arresto de seus bens, 

inclusive via online, a teor do que dispõe o art. 830 do CPC. Trata-se do 

chamado “arresto executivo” ou “arresto prévio”, que objetiva assegurar a 

efetivação de futura penhora na execução em curso e independe da 
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prévia citação do devedor. Ademais, referida modalidade dispensa que se 

esgotem todos os meios de localizar o devedor, pois visa justamente evitar 

que a tentativa frustrada de localização do executado impeça o 

andamento regular da execução. Neste sentido: “O TJ/BA, ao determinar 

que a apreciação do pedido de arresto executivo - apenas - ocorrerá 

após o esgotamento de todos os meios cabíveis para a localização dos 

agravados/executados, divergiu do entendimento STJ, no sentido de que, 

frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto 

de seus bens na modalidade executiva, isto é, on-line (AgRg no AREsp 

655.318/RJ, 3ª Turma, DJe de 30/06/2016; REsp 1.370.687/MG, 4ª Turma, 

Dje de 15/08/2013)”. (STJ - AgRg no AREsp: 804468 BA 2015/0272704-8, 

Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 16/05/2017, T3 - 

Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 05/06/2017). PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. 

ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. CONSTRIÇÃO 

ON-LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. 

APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. 

O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de 

que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura 

penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado 

não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização 

do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line 

(CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). 3. Com a citação, qualquer que 

seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o 

arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654). 4. Recurso especial 

provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem. (STJ – 

REsp 1370687/MG, Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira, Data de 

Julgamento: 04/04/2013, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 

15/08/2013, vol. 227, p. 417). Frise-se que a medida visa apenas a 

constrição dos bens do executado, de sorte que a citação é condição 

imprescindível para sua posterior conversão em penhora. Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido inserto no petitório de id. 23333351, para determinar, via 

sistema BACEN-JUD, o bloqueio de ativos financeiros da parte executada. 

Com a vinda do resultado da diligência, em sendo integral ou parcialmente 

frutífera (ressalvado valores ínfimos), INTIME-SE a parte executada para, 

querendo e no prazo legal, apresentar impugnação, consignando-se que a 

possibilidade de defesa no feito executório é restrita, limitando-se às 

matérias constantes nos incisos do art. 917 do CPC. Sem embargo, na 

hipótese da diligenciar restar infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, em dez (10) dias. Por fim, CITE-SE a 

parte executada no endereço fornecido pelo exequente (id. 23333351). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001784-24.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFFER KALINE DA SILVA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIELSON SANTOS DIAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001784-24.2019.8.11.0009. AUTOR(A): JHENIFFER 

KALINE DA SILVA DIAS REU: HELIELSON SANTOS DIAS Vistos, etc. 

Trata-se de ação de alimentos para maior de idade com pedido de tutela de 

urgência ajuizada por JHENIFFER KALINE DA SILVA DIAS, em face de 

HELIELSON SANTOS DIAS, ambos devidamente qualificados nos autos. A 

inicial veio instruída com os documentos necessários, sendo recebida por 

este Juízo ao Id. n° 25753859. Contudo, entre um ato e outro, a autora 

peticionou ao Id. n° 26076138, informando a desistência do feito, 

pugnando por sua extinção, É o breve relatório. Vieram os autos 

conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, tenho como 

plenamente cabível a desistência da ação pela parte autora. Assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por JHENIFFER KALINE DA SILVA 

DIAS em face de HELIELSON SANTOS DIAS, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. Sem 

custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma vez CERTIFICADO o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002181-54.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DI RENZO - REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002181-54.2017.8.11.0009. AUTOR(A): MARILZA 

APARECIDA DOS SANTOS RÉU: ANA DI RENZO - REITORA DA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Sem prejuízo 

de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo 

de dez (10) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, após tudo 

cumprido, façam-me os autos conclusos para julgamento antecipado da 

lide, designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. AS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, 

data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87984 Nr: 1288-85.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS GEOVANI SOARES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE 

INFORMÁTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES - 

OAB:100.057, GUILHERME RODRIGUES TRAPÉ - OAB:SP 300.331, 

SIMONI REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 [...] Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.2 - Sem custas 3 – 

Indefiro o pleito de fixação de honorários de sucumbência, visto que 

satisfeita a obrigação dentro do prazo para pagamento voluntário, na 

forma da Súmula 517 do STJ “São devidos honorários advocatícios no 

cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o 

prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do 

advogado da parte executada”. Aliás, essa é a interpretação do §1º, do 

art. 523, do CPC “§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do 

caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento”.4 - Destarte, DEFIRO o pedido 

(fl. 86) de levantamento dos valores depositados nos autos, devendo a 

Secretaria de Vara expedir o respectivo alvará nos termos requeridos 

pelo advogado.EXPEÇA-SE o competente Alvará.5 - Certificado o trânsito 

em julgado da sentença, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 30 de janeiro de 2020.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85905 Nr: 3297-54.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: OSMÁRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A- CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:SP/146.997, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:SP/299.951

 Ante o exposto, ante a perda superveniente do objeto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VI, do CPC/2015.CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, e, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, em 

honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.P.R.I.C.Após o trânsito em 

julgado, AO AQUIVO com as anotações e baixas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Colíder, 30 de janeiro de 2020.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000077-21.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSSON LUIZ DEMBOGURSKI (REQUERIDO)

JEFERSON DEMBOGURSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Certifico, para todos os efeitos de direito, 

que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, 

inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte 

autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da 

contestação e documentos id. 26885287 e seguintes, acostados aos 

autos. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-59.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE TEREZINHA ALVES DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000208-59.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:MEIRE 

TEREZINHA ALVES DE QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MAURICIO RICARDO ALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 19/03/2020 Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-44.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000209-44.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:JOANA BATISTA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO GALADINOVIC 

ALVIM POLO PASSIVO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-29.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BARROSO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPREV S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000210-29.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:MARIA 

BARROSO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO 

GALADINOVIC ALVIM POLO PASSIVO: ODONTOPREV S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002162-77.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ANCIUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Despacho Vistos, etc. CITE-SE a parte 

requerida, por carta com aviso de recebimento. DESIGNE-SE audiência de 

tentativa de conciliação, ocasião em que a parte requerida poderá 

contestar a ação, se lhe aprouver. Se a parte requerida não comparecer à 

audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na peça inaugural. Caso não houver 

conciliação, ofertará a parte requerida resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e do rol de testemunhas a serem 

oportunamente ouvidas. A resposta em causa de até 20 (vinte) salários 

mínimos poderá ser produzida pela própria parte requerida. A superior a 

este valor e até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos depende 

obrigatoriamente de ser feita por profissional do direito devidamente 

habilitado. Faculto ainda a oferta da contestação em até 05 (cinco) dias 

após a audiência de conciliação, cuja presença das partes é obrigatória. 

Consigno que a ausência de contestação importa, do mesmo modo, em 

revelia. Na hipótese da contestação estar instruída com documentos ou 

nela forem arguidas preliminares ou matérias prejudiciais, oportunizado 

será à parte reclamante replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) dias, se a 

contestação não for apresentada na audiência, ficando desde já ciente de 

tal possibilidade. CONVOQUE-SE a parte reclamante para comparecer à 

audiência, sob pena contumácia e extinção do processo, devendo ainda 

nesta oportunidade regularizar a representação processual. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 11 de dezembro de 2019. Maurício Alexandre 

Ribeiro Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001759-11.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ALVES PIZZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORING CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1001759-11.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ELZA ALVES PIZZE POLO PASSIVO: Nome: 

HORING CONFECCOES LTDA - ME Certifico para todos os efeitos de 

direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) advogado(a)/procurador(a), para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/12/2019 Hora: 13:15, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-81.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE PAULO RODRIGUES FRIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA OAB - MT25213/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000213-81.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:LUZIA DE PAULO 

RODRIGUES FRIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IGOR PEXE 

MARTINS OLIVEIRA, RICARDO ZEFERINO PEREIRA, FREDERICO STECCA 

CIONI POLO PASSIVO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1002140-05.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON FERREIRA GOMES (REU)

SERGIO WEBER SILVA LAET (REU)

LEILA STAUT ROMERA RIBEIRO (REU)

ARYADNE GUILHERME DA SILVA (REU)

NELY FRANCISCA DA SILVA (REU)

S WEBER SILVA LAET - ME (REU)

GUSTAVO ANDRE ROCHA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS CORREIA OAB - MT25538/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO SGARBI OAB - MT26731/B (ADVOGADO(A))

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER OAB - MT0018203A 

(ADVOGADO(A))

RINALDO SOUZA FAUSTINO OAB - MT22867/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE COMODORO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1002140-05.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

JEFERSON FERREIRA GOMES, GUSTAVO ANDRE ROCHA, S WEBER 

SILVA LAET - ME, SERGIO WEBER SILVA LAET, NELY FRANCISCA DA 

SILVA, LEILA STAUT ROMERA RIBEIRO, ARYADNE GUILHERME DA SILVA 

Vistos em plantão. Cumpra-se conforme decisão proferida pelo Ilmo. Des. 

Carlos Alberto Alves da Rocha, Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Comodoro-MT, 30 de janeiro de 2020, às 20h10min. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito Plantonista

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 79078 Nr: 2804-92.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO CÂNDIDO VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79078

Vistos em substituição.

 Intimem-se a parte exequente por meio de seu advogado constituído nos 

autos de conhecimento via DJE para que, caso queira, manifeste-se nos 

autos a respeito dos embargos à execução/impugnação ao cumprimento 

de sentença apresentada pela Autarquia-ré em 15 (quinze) dias [art. 

218,§1º, CPC].

 Decorrido tal prazo com ou sem manifestação, certifique-se e, após, 

voltem-me conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 27 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38870 Nr: 3568-20.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

penhora e avaliação, devendo o depósito ser efetuado de acordo com o 

Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o tópico Emissão de 

Guia de Diligência).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15885 Nr: 1010-85.2005.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedida carta com aviso de recebimento 

em mãos próprias, a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, § 

1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 da CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70065 Nr: 3040-78.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM PRADELLA MORETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI MARGARIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denize Moretto - OAB:10.424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória no 

prazo de 15 (quinze) para distribuição no juízo deprecado, bem como, 

comprovar a distribuição nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72988 Nr: 317-52.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CIVIL E INDUSTRIAL S/A 

CONSISA, ELVIRA COLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO EVANGELISTA 

DOMINGUES - OAB:OAB/SP 107794

 Vistos.

Considerando a decisão proferida pelo juízo falimentar, determino em 

encaminhamento dos autos para a 1ª Vara de Falências e Recuperações 

Judiciais de São Paulo/SP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000361-15.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR TRENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000361-15.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

OSMAR TRENTO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

em substituição. Tendo em vista que a resolução do feito dependerá 

necessariamente da realização de perícia média, visando a celeridade do 

feito e, ainda, por não haver prejuízo as partes, nomeio como perita, 

independentemente de compromisso (art. 466, do CPC), a Dra. Nathália 

Sguarezi Chiochetta, devendo ser int imada por e-mail 

(nathalia.sc@hotmail.com) desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, bem como para responder os 

quesitos apresentados pelas partes. Designo a perícia médica para o dia 

29 de fevereiro de 2020, a partir das 12h30min, no prédio do Fórum desta 

Comarca, devendo as partes serem intimadas para a realização do exame. 

Intime-se o autor pessoalmente da data da perícia agendada. O respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação do exame médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 

(cinco) dias, a indicação de assistentes técnicos. Saliento que os 

honorários periciais serão quitados consoantes dispõe o art. 95 e SS do 

CPC. Fixo honorários periciais no valor máximo da tabela II, da Resolução 

nº 305/2014, do Conselho da Justiça Federal e, com base no parágrafo 

único do artigo 3º da resolução retromencionada e, multiplico, por dois, 

referido valor, haja vista a complexidade do exame e ao local de sua 

realização, sendo assim, fixo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 

devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I, da referida resolução, 

e os demais atos necessários ao pagamento junto a Justiça Federal - 

Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª Região. Intimem-se as partes, que 

estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias para alegar qualquer das 

matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem como para indicação de 

assistentes técnicos e apresentação de quesitos (art. 421, § 1.º, II, CPC) 

sob pena de preclusão. Após, realizada a perícia, intimem-se as partes 

para apresentarem alegações finais em forma de memorial em prazo 

comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, §1º, CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 31 de janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001159-73.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VACCARI AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELLI VACCARI PAGNONCELLI OAB - RO9450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO MAMAINDE (REQUERIDO)

LUCIANA MAMAINDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001159-73.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: VACCARI AUTOMOVEIS LTDA - EPP REQUERIDO: JULIANO 

MAMAINDE, LUCIANA MAMAINDE Vistos. Considerando que a justificativa 

apresentada pelo Oficial de Justiça é plausível, intime-se o requerente 

para o fim de no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o depósito da nova 

diligência e após oficie-se a Funai de Vilhena-RO acerca da necessidade 

de acompanhamento de um representante para o cumprimento do ato. 

Havendo recusa por parte do representante da Funai, devolva-se a 

presente à origem independente de novo despacho. Intime-se. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 31 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39576 Nr: 591-21.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERLI SEBASTIANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS 

MACHADO - OAB:4542, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS.

Cuida-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL proposto por 

DERLI SEBASTIABA DOS SANTOS em desfavor de INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL-INSS, todos devidamente qualificados.
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 Ressai nos autos que em audiência realizada às fls. 100/103, a 

exequente ficou intimada para que realizasse a habilitação de herdeiros, 

no prazo de 30(trinta) dias.

 Certidão de fl. 104 informando que decorreu in albis o prazo para a parte 

requerente habilitar os herdeiros.

 Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

a exequente foi intimada, a fim de que realizasse a habilitação de 

herdeiros, entretanto, nada requereu, não cumprindo com determinação de 

fl. 100.

 Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte o cânones do Processo Civil, bem como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Sem custas e sem honorários.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

P.I.C.

Comodoro-MT, 29 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34089 Nr: 2275-49.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL DA SILVA, IVETE ROSANE MACHADO 

CAVALHEIRO DA SILVA, MÔNICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI 

ZAMO, DANIELA MARKUS SILVA ZAMO, LUIS ANTONIO PINZON ZAMO, 

ALISON LUIS BUENO ZAMO, JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH 

DA SILVA, VALMIR JOSÉ MACHADO CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13.625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, 

RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT, SERGIO HENRIQUE 

GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 VISTOS.

Ante a análise do pleito de levantamento de valores, certifique-se acerca 

da tempestividade do deposito.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 29 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38302 Nr: 3000-04.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEREIRA VALE DO GUAPORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 VISTOS.

Chamo o feito à ordem.

Defiro o pedido retro.

 Intime-se o exequente, mediante publicação no diário da justiça 

eletrônico/REMESSA dos autos, para que informe o nome e qualificação 

dos sócios e gerentes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 29 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141947 Nr: 4932-46.2019.811.0046

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE COMODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO DE CAMPOS, WILLIAM ALMEIDA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Fica o indiciado intimado, na pessoa de seu advogado, para que tenha 

ciência da decisão proferida, ref.: 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32016 Nr: 204-74.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A . M . DE OLIVEIRA MATERIAIS P/ 

CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Determino a suspensão do feito pelo prazo de 90(noventa) dias, tendo em 

vista que o processo de compensação pende de análise.

 Intime-se a parte exequente mediante publicação no diário da justiça 

eletrônico/REMESSA dos autos, para dar andamento do feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da C.N.G.C/MT.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 29 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32021 Nr: 209-96.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. SANTOS CALÇADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONHEÇO, 

mas NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos por negativa geral. 

Determino que sejam fixados 1% nos honorários advocatícios à patrona 

nomeada de acordo com o inciso §1º do art. 22 da Lei 8.906/94.Sem 

condenação em custas e honorários advocatícios considerando o 

resultado da presente demanda. Após o decurso do prazo para 

interposição de recurso cabível, determino o prosseguimento da execução 

até seus ulteriores termos.P.I.C.Comodoro-MT, 28 de janeiro de 

2020.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32090 Nr: 277-46.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORDEIRO E SOUZA DA SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 VISTOS.

Ante a inércia da advogada nomeada, revogo a nomeação de fl. 50 e 
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NOMEIO a Dra. Bruna Worst, OAB nº 27.565 para defender os interesses 

do executado, devendo ser intimada pessoalmente da presente 

nomeação, bem como nos termos da decisão de fl. 45.

Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 29 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61576 Nr: 3410-28.2012.811.0046

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE FRBG AGROPECUARIA E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE 

ARRUDA PINTO - OAB:102907/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SODRÉ DANTAS - 

OAB:7132/MT, GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO - 

OAB:102907/SP

 Impulsiono o presente feito intimando a parte embargante para apresentar, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61626 Nr: 3465-76.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIDAMAR DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 VISTOS.

Para melhor deslinde do feito, determino o apensamento dos autos de 

código nº 4582-58.2019.811.0046 a este processo.

Às providências.

 Comodoro-MT, 29 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61846 Nr: 3714-27.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AMBROSIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ROSA DE LIMA LOPES 

BERNARDES - OAB:PR-31.073-A, PATRICIA PAZOS VILAS BOAS DA 

SILVA - OAB:124.889/SP, SERGIO SCHULZE - OAB:16807A OAB/MT

 VISTOS.

Intime-se o requerido, por meio de seu patrono, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se sobre petição de fls. 175/176, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da CNGC/MT.

Decorrido tal prazo permanecendo silente, certifique-se e após conclusos.

 Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 29 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67208 Nr: 872-06.2014.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL DA SILVA, IVETE ROSANE MACHADO 

CAVALHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:OAB/MT 21387-B, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9847/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução interposto por Brasil da Silva e Ivete 

Rosane Machado Cavalheiro da Silva em face de Banco do Brasil S/A.

Intimada para se manifestar, a exequente declarou que já houve o 

pagamento do débito, fl. 142, pugnando assim pela expedição de alvará 

para levantamento do valor bloqueado.

 É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, extingue-se a execução quando 

a obrigação for satisfeita.

Diante do exposto, JULGO EXTINTOS os presentes embargos à execução, 

na forma traçada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

 CONDENO a executada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da divida.

Determino o levantamento dos valores em favor da parte exequente.

 Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os presentes autos, 

com a respectiva baixa na Distribuição.

P.I.C

Comodoro-MT, 29 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69292 Nr: 2501-15.2014.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELITO FOLETO, GELSON IVAN FOLETO, 

OSVALDO EUGÊNIO FOLETO, GILBERTO BASILIO TRAVI, DENISE LAHUTE 

TRAVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, 

VANIA DE JESUS ALVES BARBOSA - OAB:19380/B -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA interposta por BANCO CHN INDUSTRIAL 

CAPITAL S/A em face de JOCELITO FOLETO E OUTROS, todos 

devidamente qualificados.

Manifestação do exequente pugnando pela extinção da ação, ante o 

cumprimento do acordo, fl. 95.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, extingue-se a execução quando 

a obrigação for satisfeita.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação monitória, na forma 

traçada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

 Eventuais custas finais pelo requerido.

 Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os presentes autos, 

com a respectiva baixa na Distribuição.

P.I.C

Comodoro-MT, 29 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22699 Nr: 222-03.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LELIS AGRO - LÉLIS DE OLIVEIRA & CARAMALAC 

SIMÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, MARIO GONÇALVES SASTRE JUNIOR - 

OAB:MT-9891-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que de acordo com as normas vigentes impulsiono o 

presente feito intimando a parte exequente para manifestar no feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27697 Nr: 1813-63.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO, JOSÉ 

ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de avaliação, devendo o 

depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17014 Nr: 2013-75.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PAES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito intimando a parte autora para apresentar 

dados bancários para liberação dos valores pagos via RPV, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 140064 Nr: 4063-83.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME MULLER CALIARI, JESSICA 

FERREIRA DOS SANTOS, DAIR FERREIRA DOS SANTOS, EDSON SOUZA 

ROSARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT, LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA 

GROTA - OAB:11343-B/MT

 Vistos.

 De proêmio, nos termos do art. 316, paragrafo único, do CPP, mantenho a 

prisão do denunciado Guilherme Muller Caliari, pois ainda resta presente o 

requisito da garantia da ordem pública, porque o agente é reincidente 

específico na prática do delito de tráfico de entorpecentes (Apolo – 

121879).

Defiro conforme requerido pelo réu Dair, pelo que revogo as cautelares 

anteriormente aplicadas.

De igual modo, defiro a oitiva das testemunhas faltantes, sendo que 

designo audiência de instrução para o dia 21 de fevereiro de 2020, às 

13h00min.

Requisite-se a presença dos policiais militares.

Defiro conforme requerido pelo causídico dos denunciados Guilherme e 

Jessica, no sentido de trazer a testemunha de defesa Marta independente 

de intimação.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39322 Nr: 337-48.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCAMPO - COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS E VETERINARIOS LTDA - ME, ANA CRISTINA AVILA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, LUCIA 

CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEVERSON LEANDRO COSTA - 

OAB:3134/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que não há nos autos os dados bancários da parte 

requerente para a expedição do alvará de levantamento de valores, 

IMPULSIONO o presente feito, com a finalidade de intimar a parte 

requerente para juntar os respectivos dados bancários, a fim de que seja 

liberado os valores penhorados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68510 Nr: 1899-24.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE PEDRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, impulsiono o feito e, para tanto: 1) DETERMINO a conversão do 

presente feito em cumprimento de sentença com escopo no art. 573 e 

seguintes do CPC, devendo ser retificado o sistema Apolo. 2) HOMOLOGO 

a importância de R$ 30.388,10 (trinta mil trezentos e oitenta e oito reais e 

dez centavos) relativo às verbas pretéritas e R$ 2.914,38 (dois mil 

novecentos e quatorze reais e trinta e oito centavos) referentes aos 

honorários de sucumbência. 3) Após o decurso do prazo para 

interposição de recurso cabível, certifique e proceda-se conforme o 

Provimento n. 11/2017-CM. Após, oficie-se a autoridade responsável pela 

autarquia requerida/executada para que proceda com o pagamento da 

presente obrigação no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente. [art. 535, II, CPC]. NÃO HAVENDO RENÚNCIA 

quanto aos valores excedentes, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, para que se proceda ao pagamento por 

meio de precatório referente às verbas atrasadas da parte exequente. 

[art. 535, §3º, I, CPC].Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 20 de janeiro 

de 2020.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38724 Nr: 3422-76.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR EVANGELISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A-MT, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O, RAFAEL NEVACK RIBEIRO - OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 38724

VISTOS.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença requerido por Salvador 

Evangelista dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

todos devidamente qualificados.
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 Após, requereu a parte autora/exequente o cumprimento da sentença.

É o relato do necessário.

 Impulsiono o feito da seguinte maneira.

I - DEFIRO a prioridade na tramitação processual.

II - RETIFIQUE o cadastro dos autos, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes do CPC.

III - Intime-se a Autarquia Federal mediante REMESSA FÍSICA/ELETRÔNICA 

do feito para que, caso queira, impugne o cumprimento de sentença, no 

prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

 IV - SE HOUVER IMPUGNAÇÃO, intime-se a parte exequente/impugnada 

por meio de seu advogado constituído nos autos de conhecimento via DJE 

para que, caso queira, manifeste-se nos autos a respeito da impugnação 

ao cumprimento de sentença apresentada pela Autarquia-ré em 15 

(quinze) dias [art. 218,§1º, CPC].

 V - NÃO HAVENDO apresentação de impugnação, certifique e 

venham-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 16 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36783 Nr: 1482-76.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTONIO PINZON ZAMO, LUCIOMERO 

ORTOLAN, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, JOAO PEDRO TABORDA 

CAMERA, SALETE BEATRIZ RITH CAMERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9.724/MT

 Código 36783

VISTOS.

Visando resguardar o princípio da não surpresa nos termos do art. 10, 

CPC, intimem-se o exequente, para que no de 15 (quinze) dias manifeste 

acerca do pedido apresentado pelo devedor às fls. 186.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 17 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-15.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ABREU DA COSTA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000113-15.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:JAQUELINE 

ABREU DA COSTA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: LUCIANA APARECIDA DE 

SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/03/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT 

- CEP: 78310-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002238-87.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ISAELA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BEATRIZ WORST OAB - MT27565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1002238-87.2019.8.11.0046. REQUERENTE: ISAELA FERREIRA GOMES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTOS. Cuida-se de reclamação manejada por ISAELA FERREIRA 

GOMES contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, todos devidamente qualificados nos autos. Juntou documentos. É o 

necessário. Decido. Da Tutela de urgência. Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Desta maneira no que tange à probabilidade do direito, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente 

não seria crível exigir da parte autora que comprove que não consumiu os 

valores discutidos nos autos, mormente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, este emerge circunstanciadamente pelo 

simples fato de que a cobrança de valores oriundo de consumo de energia 

elétrica que em tese não celebrou lhe causa prejuízos de ordem material. 

No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a 

tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora 

no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante 

que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. Assim, com arrimo no art. 300 e seguintes do Código de Processo 

Civil, DETERMINO: que a Promovida ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A suspenda a exigibilidade do débito 

relativo à suposta diferença de faturamento do consumo de energia da 

Autora nos meses de jul-nov. de 2019, com relação ao débito discutido 

nos autos e por consequência se abstenha de suspender o fornecimento 

de energia elétrica da Requerente (UC nº 6/2699919-3) com relação ao 

mesmo débito devendo para tanto, realizar as suas expensas e todas as 

diligências legais e possíveis para solucionar o imbróglio até ulterior 

deliberação deste juízo. De igual modo, DETERMINO a exclusão do nome 

da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito no que tange tão 

somente as restrições realizadas por ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A no que se refere ao débito discutido nos 

presentes autos. Oficie-se o SPC e SERASA por meio do sistema 

Serasajud, para o fim específico de determinar a exclusão do nome do 

requerente no rol de inadimplentes no que tange tão somente a restrição 

realizada pela requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se a parte requerida para 

cumprir tal decisum em 05 (cinco) dias sob pena de multa por 

descumprimento que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de 

posterior majoração. DETERMINO que seja agendada sessão de 

conciliação conforme pauta do Conciliador do Juizado Especial Cível nos 

moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda 

à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à 

audiência de conciliação a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de 

antecedência – art. conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, 

C.N.G.C./MT, oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 
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art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. Comodoro/MT, 20 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78752 Nr: 2678-42.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAILO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado manifesta na DENÚNCIA, 

para CONDENAR O RÉU MAILO ROCHA, já qualificado nos autos, às 

penas do artigo 311, caput, da lei 9.503/1997.PASSO A DOSAR A PENAO 

crime previsto no artigo 311, da lei 9.503/1997, prevê como pena detenção 

de 06 (seis) meses a 01 (um) ano ou multa.Em atenção ao princípio 

constitucional da individualização da pena, bem como ao disposto no art. 

59 do Código Penal, observo que in casu:a)A culpabilidade do réu em nada 

extrapola a elementar do tipo;b)Antecedentes imaculados;c)Conduta 

social, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a 

este quesito;d)Personalidade é do homem médio;e)Os motivos do crime 

são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido e o 

comportamento da vítima em nada contribuiu para ocorrência do delito;f)As 

consequências do crime não são graves.Nestes termos, considerando as 

causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA BASE no patamar de 06 

(seis) meses de detenção.Não existem agravantes ou presente a 

atenuante da menoridade que, no entanto, não tem o condão de reduzir a 

pena aquém do mínimo lega, nos termos da Sumula 231 do STJ.Ainda, 

ausentes causas de aumento e/ou de diminuição de pena, razão pela qual, 

TORNO DEFINITIVA A PENA de 06 (seis) meses de detenção.O regime de 

cumprimento da pena devera ser o ABERTO, em atenção ao disposto no 

art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.Diante do quantum de pena 

aplicado, bem como das circunstâncias judiciais favoráveis, é cabível a 

substituição de pena inserta no artigo 44, do Código Penal, pelo que resta 

prejudicado a suspensão condicional da pena, do artigo 77, do mesmo 

diploma.Portanto, substituo a pena privativa de liberdade acima aplicada, 

por uma restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária no 

valor de 01 (um) salário mínimo.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001063-69.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDIONETA XAVIER COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 251063 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 19/09/2019 às 15hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003269-56.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. I. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

DAIANE STEFANI GUIMARAES OAB - 037.408.861-61 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. C. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000858-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO COELHO DE FARIA E SILVA (EXEQUENTE)

MARIA ETELVINA BATISTA MAMEDE GASPAR DE FARIA E SILVA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO BORGES NAVES OAB - GO28817-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123558 Nr: 1854-43.2016.811.0048

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEFDS, QSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSELINO FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

65061551591, Rg: 06536682-44, Filiação: Deijanira Antônia da Silva e 

Carlos Ferreira da Silva, brasileiro(a), Telefone 75-99850-1667. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 0 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA, criança 

nascida em 05/06/2009, neste ato representado por sua genitora QUEILHA 

SELESTINO DA SILVA, brasileira, solteira, desempregada, portadora do 
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RG n° 2223994-4 SSP/MT, inscrita no CPF sob o n° 045.404.871-83, 

residente e domici l iada na Rua M, n° 91, Vila Xavier, Juscimeira/MT, com 

telefone nº (66) 99687-5561, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO vem à presença de Vossa Excelência, com 

fundamento na Lei n° 5.478/68, combinado com os art igos 1.694 a 1.710 

do Código Civil , e artigo 229 da Constituição Federal , propor a presente 

AÇÃO DE ALIMENTOS em face de JOSELINO FERREIRA DA SILVA, 

conhecido como “BAIANO” , brasileiro, portador do RG n° 06536682-44, 

SSP/BA, regularmente inscrito sob o CPF n° 650.615.515-91, podendo ser 

encontrado na Rua Amazonas, s/n°, Bairro Cidade Nova, Entre Rios/BA, 

CEP – 48180-000, telefone (75-9850-1667), pelos fatos e fundamentos a 

seguir expostos: I - DOS FATOS O Requerido é pai da requerente 

conforme faz prova certidão de nascimento anexa. Entretanto, os deveres 

inerentes de genitor, ou seja, a ajuda necessária para o desenvolvimento 

da criança não é real izado, sendo que, sua genitora tem exercido tal 

encargo sozinha em todos os sentidos, seja f inanceiro, moral , f ísico, etc. 

. Diante da situação insustentável , pois a genitora não consegue arcar 

sozinha com as despesas, faz-se necessário estabelecer a título de 

pensão alimentícia o importe mínimo de 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente, correspondente a R$ 264,00 (duzentos e sessenta e 

quatro reais). Ademais, deve o genitor ainda contribuir com 50% 

(cinqüenta por cento) das despesas extraordinárias, referente a material 

escolar, dentista, médico, farmácia, sendo que o valor deverá ser 

reajustado em obediência ao binômio necessidade/possibilidade caso no 

decorrer da instrução processual se verifique que a situação do requerido 

possibilita o arbitramento a maior. Eis o que se havia de relatar. II - DO 

DIREITO II.1 – DOS ALIMENTOS A obrigação al imentar é proporcional à 

capacidade econômica de quem a deve e às necessidades de quem a 

reclama. É, portanto, uma obrigação de caráter variável e cont ingente, 

conforme o binômio da necessidade-possibil idade esculpida no art . 1694, 

§ 1º, do Código Civil , ex vi: “Art . 1.69 4. (...) §1º. Os alimentos devem ser 

fixados na proporção das necessidades do reclamante e do s r ecu rso s 

d a pe sso a o b r ig a d a ”. Sendo assim, ante a todo o exposto, é cristal 

ino que os fundamentos ora acostados são revest idos de toda a natureza 

legal , sendo mais do que justa a f ixação, desde já, de al iment os 

provisórios, que ao f inal deve se tornar def init ivo no importe de 30% do 

salário mínimo vigente, o qual totaliza R$ 264,00 (duzentos e sessenta e 

quatro reais), devendo a pensão alimentícia ser paga mediante depósito 

em conta informada no rol de pedidos desta exordial. . III – DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, requer: a) A concessão, de plano, dos Benef ícios da 

Just iça Gratuita, b) A citação pessoal do Requerido no endereço 

fornecido no preâmbulo, para comparecer à audiência multidiscipl inar 

prevista no art igo 695 do Código de Processo Civil e, após a sua real 

ização, não havendo acordo, contestar o feito no prazo legal do artigo 335 

do CPC, sob pena de incidirem os efeitos da revel ia que traduz o art igo 

344 do mesmo Diploma Legal , com presunção de veracidade dos fatos 

articulados pelo autor na inicial ; c) Sejam facultadas ao Of icial de Just 

iça, para melhor êx ito na efet ivação do ato citatório, as benesses do 

artigo 212, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil ; d) Seja determinado 

o pagamento de alimentos provisórios INAUDITA ALTERA PARS em face 

do Requerido JOSELINO FERREIRA DA SILVA, no importe de no mínimo R$ 

R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), correspondente a 30% 

(trinta pontos percentuais) do salário mínimo vigente, os quais serão 

executados imediatamente após sua fixação, nos termos do artigo 531, 

§1º, CPC e que ao final e) Seja o Ilustre representante do Ministério Públ 

ico instado a manifestar e acompanhar a presente execução at é o seu f 

inal , sob pena de nul idade, ex vi dos artigos 178, II, 279 do Código de 

Processo Civil ; f) A intimação pessoal do Defensor Públ ico para todos os 

termos e atos do processo (artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 

080/94; artigo 5º da Lei Complementar Estadual nº 146/03 e art igo 5º, da 

Lei Federal nº 1.060/50) ; g) A condenação do Requerido nos corolários 

da sucumbência, notadamente honorários advocat ícios justos, que 

deverão ser recolhidos aos cofres públ icos, nos termos do inciso XI e 

parágrafo 1º, do artigo 33, da Lei Complementar Estadual n.º 146 de 30 de 

dezembro de 2003, diretamente na Conta da Defensoria Públ ica do Estado 

de Mato Grosso. Protesta provar os fatos por todos os tipos de provas 

admitidas em Direito, especialmente pelos documento s inclusos e 

depoimento pessoal das partes. Dá-se à causa o valor de R$ 3.168,00 

(três mil e cento e sessenta e oito reais) Nestes termos pede, E espera 

deferimento. Juscimeira/MT, 28 de novembro de 2016. ERICO RICARDO DA 

SILVEIRA Defensor Público

Despacho/Decisão: Vistos etc.Cumpra-se integralmente a decisão de ref. 

20.Às providências.Jaciara/MT, 15 de janeiro de 2020.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 30 de janeiro de 2020

Victor Coimbra de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49662 Nr: 1424-50.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIDY THIELLY MARQUES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DIAS COUTINHO 

NETO - OAB:11003-A/MT

 Vistos, etc.

Conforme se depreende do AR acostado à fl. 104, este foi recebido por 

pessoa diversa do executado, não se presumindo que o executado teve 

ciência do ato citatório, conforme artigo 248, §1º do CPC.

Sendo assim, intime-se a exequente para que indique o endereço da parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 30 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89743 Nr: 1242-88.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA FERREIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES PANORAMA LTDA, 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO - 

OAB:22657-O/MT, MAURO BOSCO CABRAL - OAB:8878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:14266/B, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52773 Nr: 1342-82.2013.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ILTON RUFINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20.720-B - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de desarquivamento dos autos, formulado à fl. 52, eis que 

as custas foram devidamente recolhidas.

Indefiro a expedição de ofício ao Detran/MT, uma vez que não foi realizada 

nenhuma restrição nesses autos pelo juízo.

 Assim, nada sendo requerido em 05 (cinco) dias, ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.
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Jaciara, 30 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 74291 Nr: 225-51.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. FINANCEIRA S/A C.F.I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Souza Novaes/ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473A MT, Moises Batista de Souza - OAB:21442A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a diligência requerida à ref. 186 já foi efetuada à ref. 

130, intime-se a parte autora para, requerer o que de direito, no prazo de 

15 dias, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 30 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 29650 Nr: 2286-26.2009.811.0010

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGDR, PGDR, IAG, JGS, LDSBR, IGDR, JBM, EBM, 

MAGM, MDCDS, DRM, DGDR, GPDC, MDCM, CCP, EGA, EFAG, EAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, ILEONILSON RODRIGUES - OAB:11.602, Ileonilson 

Rodrigues - OAB:11602/MT, JOANY FABIA PINHEIRO RODRIGUES - 

OAB:14466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de dilação de prazo por 180 (cento e oitenta) dias, 

conforme solicitado para juntada das GIAS e Declaração de Isento.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 29 de janeiro de 2020.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90705 Nr: 1723-51.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALVES DOMINGUES, MARIA ALVES 

DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA ALVES DOMINGUES, CNPJ: 

15063878000143 e atualmente em local incerto e não sabido MARIA 

ALVES DOMINGUES, Cpf: 28407989134, Rg: 344984, Filiação: Lídia Alves 

Machado e José Augusto Machado, data de nascimento: 09/01/1960, 

brasileiro(a), natural de Tupanatinga-PE, casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/03/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MARIA ALVES DOMINGUES e 

MARIA ALVES DOMINGUES, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Número da CDA: 2017627, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 627/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/01/2017

 - Valor Total: R$ 106.531,60 - Valor Atualizado: R$ 106.531,60 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc. 1 - Cite-se o executado (a) para que, nos 

termos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, em 05 (cinco) dias, pague a 

dívida acrescida de juros de mora, custas processuais e encargos 

indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou nomeie bens a penhora, a fim de 

garantir a execução. 2 - Conste no mandado que o prazo para 

oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias, e será contado do 

depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora, conforme artigo 16, III, da Lei de Execução Fiscal. 3 

- Não sendo pago o débito, nem garantida a execução, o Sr. Oficial de 

Justiça procederá à penhora ou arresto de bens, tantos quantos bastem 

para garantir a dívida, procedendo, desde logo, a avaliação, devendo o 

valor da avaliação constar do auto de penhora. (artigo 13/LEF). 4 - Na 

hipótese de pronto pagamento, arbitro os honorários em 10% (dez por 

cento) do valor da causa. 5 - Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 29 de janeiro de 2020

Victor Coimbra de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54878 Nr: 3304-43.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS COELHO & BOMFIM DOS SANTOS 

LTDA, MICHELLE DOS SANTOS COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Antes de analisar os pedidos da exequente de fl. 132, determino que 

traga, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de pesquisa de bens 

junto ao DETRAN-NET ou PROCOB.

Após, voltem os autos conclusos para análise.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 29 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53641 Nr: 2165-56.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIS ANTÔNIO CALCAGNOTTO ME, 

Francis Antonio Calcagnotto, MONIQUE CASSIA SILVA SATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Vistos, etc.

Antes de analisar o pedido da exequente ás fls. 161/162, determino que 

traga, planilha de cálculo atualizada da dívida, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento.
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Após, voltem os autos conclusos para análise.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 29 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 69691 Nr: 11778-32.2015.811.0010

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO OLIVEIRA MIRANDA, CLEIDINEIA 

FERNANDES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17793, Rafael Santos de Oliveira - OAB:14.885 - MT, RICARDO 

MARQUES DE ABREU - OAB:11683/O

 Vistos, etc.

Uma vez que o requerido foi quem requereu a produçao de prova pericial, 

e sendo ele beneficiário do justiça, intime-se o Estado, via remessa dos 

autos, para manifestar acerca da proposta apresntada.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 30 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111309 Nr: 1806-33.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEU MESSIAS DOS SANTOS - MEI, AGEU 

MESSIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGEU MESSIAS DOS SANTOS - MEI, 

CNPJ: 14192517000134 e atualmente em local incerto e não sabido AGEU 

MESSIAS DOS SANTOS, Cpf: 59428910104, natural de Acorizal-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/03/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JACIARA-MT em face de AGEU MESSIAS DOS SANTOS - 

MEI e AGEU MESSIAS DOS SANTOS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N. 453, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 453/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/12/2017

 - Valor Total: R$ 647,20 - Valor Atualizado: R$ 647,20 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.A Fazenda Pública Municipal requer a 

citação por edital do (s) executado (s).Inicialmente, denoto que cabível a 

citação por edital in casu, considerando que inexitosas as tentativas de 

citação dos executados, tanto por correio quanto por oficial de justiça, 

conforme dispõe o artigo 8º da LEF, neste sentido:Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas:I - a citação será 

feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a 

requerer por outra forma;II - a citação pelo correio considera-se feita na 

data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for 

omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal;III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 

(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

Oficial de Justiça ou por edital;IV - o edital de citação será afixado na sede 

do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a 

indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a 

quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no 

Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.§ 1º - O 

executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 

(sessenta) dias.§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição.Aliás, o egrégio STJ já julgou Recurso Especial 

acerca do tema, afetado à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema: 

102), onde firmada a seguinte tese:A citação por edital na execução fiscal 

é cabível quando frustradas as demais modalidades.Vale consignar que 

se trata de entendimento vinculante pelo que possui aplicação obrigatória. 

Neste sentido: Art. 927.Os juízes e os tribunais observarão:[...]III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos;[...]. Conforme entende a doutrina amplamente 

majoritária o art. 927 do Novo CPC é suficiente para consagrar a eficácia 

vinculante aos precedentes e enunciados sumulares previstos em seus 

incisos. Ou seja, “observarão” significa aplicarão de forma obrigatória. 

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - 

volume único. p. 1304. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). Desta forma, 

defiro a citação por edital dos executados com prazo de 30 (trinta) 

dias.Decorrido o prazo sem comparecimento da parte executada, nomeio a 

Defensoria Pública como sua curadora especial, conforme preceitua o 

artigo 72, inciso II, do CPC, devendo esta ser intimada após a prática de 

atos expropriatórios.Assim, com o decurso do prazo, vista à exequente 

para requerer o que de direito.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 14 de janeiro de 2020.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 30 de janeiro de 2020

Victor Coimbra de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111277 Nr: 1777-80.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MANOEL BENTO LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO MANOEL BENTO LINS, Cpf: 

45222746100, Filiação: Doralice Bento Lins e Manoel Pereira Lins, data de 

nascimento: 17/03/1969, brasileiro(a), natural de Catende-PE, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/03/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 503 de 1001



MUNICÍPIO DE JACIARA-MT em face de MARCIO MANOEL BENTO LINS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Certidão de Dívida 

Ativa n. 592, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

592/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/12/2017

 - Valor Total: R$ 1.527,84 - Valor Atualizado: R$ 1.527,84 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.A Fazenda Pública Municipal requer a 

citação por edital do (s) executado (s).Inicialmente, denoto que cabível a 

citação por edital in casu, considerando que inexitosas as tentativas de 

citação do (s) executado (s), tanto por correio quanto por oficial de 

justiça, conforme dispõe o artigo 8º da LEF, neste sentido:Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:I - a 

citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

Pública não a requerer por outra forma;II - a citação pelo correio 

considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, 

ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a 

entrega da carta à agência postal;III - se o aviso de recepção não retornar 

no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a 

citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;IV - o edital de citação 

será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, 

gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos 

co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo.§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, 

com prazo de 60 (sessenta) dias.§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar 

a citação, interrompe a prescrição.Aliás, o egrégio STJ já julgou Recurso 

Especial acerca do tema, afetado à sistemática dos Recursos Repetitivos 

(Tema: 102), onde firmada a seguinte tese:A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.Vale 

consignar que se trata de entendimento vinculante pelo que possui 

aplicação obrigatória. Neste sentido: Art. 927.Os juízes e os tribunais 

observarão:[...]III - os acórdãos em incidente de assunção de competência 

ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivos;[...]. Conforme entende a doutrina 

amplamente majoritária o art. 927 do Novo CPC é suficiente para consagrar 

a eficácia vinculante aos precedentes e enunciados sumulares previstos 

em seus incisos. Ou seja, “observarão” significa aplicarão de forma 

obrigatória. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito 

Processual Civil - volume único. p. 1304. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). 

Desta forma, defiro a citação por edital do (s) executado (s) com prazo de 

30 (trinta) dias.Decorrido o prazo sem comparecimento da parte 

executada, nomeio a Defensoria Pública como sua curadora especial, 

conforme preceitua o artigo 72, inciso II, do CPC, devendo esta ser 

intimada após a prática de atos expropriatórios.Assim, com o decurso do 

prazo, vista à exequente para requerer o que de direito.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 15 de 

janeiro de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 30 de janeiro de 2020

Victor Coimbra de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91992 Nr: 2373-98.2017.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA DA SILVA CASO, Carlos Roberto Cazo, MARIA 

IDA CAZO ARRABAL, FLÁVIO CAZZO, Genoefa Caso Barbosa, Moacir 

Cazo, VALENTIM CAZZO FILHO, Elza Cazo Vanuchi, Nilceia Caso Neves 

Ferreira, SIRLENE CASO, JAIR CAZZO, MARLENE CAZO MINZON, NEUZA 

CAZZO LEITE , ZAIRA CAZO ZEFERINO , JAIRDA ARRUDA DA SILVA 

CAZZO, JOÃO ARRABAL FILHO, FERNANDA CAZO ZEFERINO 

BARBOSA, JOÃO PEDRO ZEFERINO DA MATA, SEBASTIÃO AGNO 

BARBOSA, ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA CAZZO, LUCILENE 

SANTAREM CASO, MARIA OLIVIA FLORIANO CAZO, FELICIO VANUCHI, 

MARCELO NEVES FERREIRA, JOVENIRA DE ARRUDA BORGES, ALCIDES 

CARDOSO LEITE, MARIA EDUARDA ZEFERINO MATTA, SARA EDUARDA 

ZEFERINO MATTA, MATHEUS EDUARDO ZEFERINO MATTA, LUCY MEIRE 

RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALENTIN CAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CONCEICAO FILHA - 

OAB:11893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86982 Nr: 5611-62.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ALBINO GOETZ – ME,, HELIO ALBINO 

GOETZ, HEDERSON DA SILVA GOETZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem acerca das datas para 

realização de leilão presencial e eletrônica nas seguintes datas: 1º leilão - 

23 de Junho de 2020, a partir das 13:00 horas - 2º leilão - 23de Junho de 

2020, a partir das 14:00 horas, conforme petição de fls 79, requerendo o 

que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53424 Nr: 1971-56.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Lirio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte interessada acerca do desarquivamento dos autos, embora os autos 

estivessem arquivados provisoriamente (na própria Secretaria, bastando 

para tanto comparecer ao Cartório e solicitar a vista ou consulta dos 

autos), aguardando o pagamento do Precatório, segundo petição da 

própria autora está previsto para este ano de 2020.

Outrossim, ante o acime exposto, os autos se encontram à disposição 

pelo prazo de 20 (vinte) dias nesta Secretaria, oportunidade em que serão 

novamente arquivados provisoriamente, caso nada seja requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64166 Nr: 868-43.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Jesus de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar acerca da implantação do 

benefício, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87263 Nr: 5724-16.2016.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRY POSSAMAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239.437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:96.057/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nei Calderon - OAB:114.904 - 

SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a proposta de 

Honorários Periciais retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57163 Nr: 1453-32.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVIANO HENRIQUE FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3719/MT, Emerson Alves de Freitas - OAB:27583/0, FABIANO 

JOAQUIM QUINEBRE - OAB:12.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Vistos, etc.

Diante a pesquisa negativa de bens via RenaJud, intime-se a parte 

exequente para indicar outros bens do devedor que possam ser 

penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, ou ainda, COMPROVE o 

exaurimento de todas as diligências extrajudiciais possíveis sem logração 

de êxito, sob pena de suspensão do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 30 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111248 Nr: 1754-37.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALICE FLORENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA ALICE FLORENTINO , Cpf: 

85202231172, natural de Jaciara-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/03/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JACIARA-MT em face de MARIA ALICE FLORENTINO , na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Certidão de Dívida 

Ativa n. 400, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

400/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/12/2017

 - Valor Total: R$ 969,29 - Valor Atualizado: R$ 969,29 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.A Fazenda Pública Municipal requer a 

citação por edital do (s) executado (s).Inicialmente, denoto que cabível a 

citação por edital in casu, considerando que inexitosas as tentativas de 

citação do (s) executado (s), tanto por correio quanto por oficial de 

justiça, conforme dispõe o artigo 8º da LEF, neste sentido:Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:I - a 

citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

Pública não a requerer por outra forma;II - a citação pelo correio 

considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, 

ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a 

entrega da carta à agência postal;III - se o aviso de recepção não retornar 

no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a 

citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;IV - o edital de citação 

será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, 

gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos 

co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo.§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, 

com prazo de 60 (sessenta) dias.§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar 

a citação, interrompe a prescrição.Aliás, o egrégio STJ já julgou Recurso 

Especial acerca do tema, afetado à sistemática dos Recursos Repetitivos 

(Tema: 102), onde firmada a seguinte tese:A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.Vale 

consignar que se trata de entendimento vinculante pelo que possui 

aplicação obrigatória. Neste sentido: Art. 927.Os juízes e os tribunais 

observarão:[...]III - os acórdãos em incidente de assunção de competência 

ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivos;[...]. Conforme entende a doutrina 

amplamente majoritária o art. 927 do Novo CPC é suficiente para consagrar 

a eficácia vinculante aos precedentes e enunciados sumulares previstos 

em seus incisos. Ou seja, “observarão” significa aplicarão de forma 

obrigatória. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito 

Processual Civil - volume único. p. 1304. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). 

Desta forma, defiro a citação por edital do (s) executado (s) com prazo de 

30 (trinta) dias.Decorrido o prazo sem comparecimento da parte 

executada, nomeio a Defensoria Pública como sua curadora especial, 

conforme preceitua o artigo 72, inciso II, do CPC, devendo esta ser 

intimada após a prática de atos expropriatórios.Assim, com o decurso do 

prazo, vista à exequente para requerer o que de direito.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 15 de 

janeiro de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 30 de janeiro de 2020

Victor Coimbra de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131351 Nr: 3146-75.2019.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, 

VANICE ESTER WESZ BIRCK, AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR NESTOR DE ARAUJO 

FILHO - OAB:8053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:3284-B, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 
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impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66926 Nr: 1810-75.2015.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dhemer Jhony Dall Agnol, CESAR DALL AGNOL, 

ALEXANDRE DALL AGNOL, ANGELA DALL AGNOL, SILVIO DALL 

AGNOL, PATRICIA DALL AGNOL MARQUES, DANILA DALL AGNOL, 

MARIA HELENA DOS SANTOS, ELAINE APARECIDA DE LIMA FABRICIO, 

JOSÉ ANTONIO DELGADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DHEMER JOÃO MIGUEL DALL 

AGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028-B/MT, ANTÔNIO SILVEIRA GUIMARÃES JÚNIOR - 

OAB:15.694/MT, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5932/O, 

FERNANDO DALL'AGNOL FINATO - OAB:10084, KAMILA POHL 

MOREIRA DE CASTILHO - OAB:15.434-E, Luciana Ramos Fernandes - 

OAB:12378, Rodolfo Bagatelli Gonçalves - OAB:21.452 - O, RODRIGO 

ANTÔNIO COSTA MENACHO - OAB:10.919/MT, SIVAL POHL MOREIRA 

DE CASTILHO - OAB:MT 3.981, Sival Pohl Moreira de Castilho Filho - 

OAB:6174/MT, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES - 

OAB:3402-B, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - OAB:MT 3575-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL AGNOL 

FINATO - OAB:10084/MT, RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - 

OAB:10.919/MT

 Vistos, etc.

Ciente do extrato da conta corrente do de cujus Dhemer João Miguel Dall 

Agnol à ref. 484, bem como das certidões negativas de ref. 485.

Diante da petição de ref. 483, visando a liberação do valor de R$ 

14.856,32 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois 

centavos) para pagamento dos honorários advocatícios da Advogada Dra. 

Maria Alice Vieira de Souza Mattia, traga o inventariante, em 15 dias, o 

respectivo contrato de prestação de serviços advocatícios.

Sem prejuízo, cumpra-se na íntegra a decisão de ref. 480.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara - MT, 31 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002648-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA GALTAROZA DOS REIS (AUTOR(A))

ANTONIO DOS REIS FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE BONAFE FERREIRA (REU)

MILTON FERREIRA JUNIOR (REU)

VERA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA (REU)

SILMARA FERREIRA DE CASTRO (REU)

MARCOS ANTONIO FERREIRA (REU)

MARCIO RUIZ FERREIRA (REU)

SONIA FERREIRA VALVERDE MATOS (REU)

VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA (REU)

SILAS TERCIO FERREIRA (REU)

MARCIO ROBERTO FERREIRA (REU)

CELIA RUIZ FERREIRA (REU)

PAULO BONAFÉ FERREIRA (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

OZIAS DE QUEIROZ MUNIZ (CONFINANTES)

RUBENS DEMEZIO (CONFINANTES)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

VILMAR MORAES DE AMORIM (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1002648-93.2018.8.11.0010 Valor da causa: R$ 80.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

LEONILDA GALTAROZA DOS REIS Endereço: RUA TABAJARA, 430, 

SANTO ANTONIO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: ANTONIO DOS 

REIS FILHO Endereço: RUA TABARAJAS, 430, SANTO ANTÔNIO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 POLO PASSIVO: Nome: MARCIO 

ROBERTO FERREIRA Endereço: AVENIDA PIRACICABA, N 1120, CENTRO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: PAULO BONAFÉ FERREIRA 

Endereço: RUA CAIÇARA, N 620, SÃO SEBASTIÃO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 Nome: SILAS TERCIO FERREIRA Endereço: RUA DANTE 

MOSTARDI, N 20, JARDIM CHAPADÃO, CAMPINAS - SP - CEP: 13070-013 

Nome: VERA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA Endereço: RUA PIQUETE, N 

1164, NOVA CAMPINAS, CAMPINAS - SP - CEP: 13092-496 Nome: 

MARCOS ANTONIO FERREIRA Endereço: RUA SALVADOR MENDONÇA, N 

124, JARDIM EUROPA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01450-040 Nome: 

SILMARA FERREIRA DE CASTRO Endereço: RUA ELISIÁRIO PIRES DE 

CAMARGO, N 109, JARDIM CHAPADÃO, CAMPINAS - SP - CEP: 

13070-099 Nome: CLEONICE BONAFE FERREIRA Endereço: RUA CELSO 

EGÍDIO SOUSA SANTOS, N 319, JARDIM CHAPADÃO, CAMPINAS - SP - 

CEP: 13070-057 Nome: MILTON FERREIRA JUNIOR Endereço: AV ANTÔNIO 

FERREIRA SOBRINHO, N 2125, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

Nome: MARCIO RUIZ FERREIRA Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA 

SOBRINHO, N 2121, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: 

SONIA FERREIRA VALVERDE MATOS Endereço: RUA TIMBIRA, N 909, 

SÃO SEBASTIÃO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: VANIA RUIZ 

FERREIRA JAQUEIRA Endereço: RUA J-3, N 07, QUADRA 15, PARQUE 

CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-321 Nome: CELIA RUIZ FERREIRA 

Endereço: RUA ITANHAÉM, N 222, JARDIM APOLO I, SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS - SP - CEP: 12243-160 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA 

SÔNIA FERREIRA VALVERDE MATOS, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:Os 

requerentes, há 30 anos, têm a posse do terreno identificado como: Lote 

07, Quadra 210, Bairro Santo Antônio, com área de 500.00 m² (quinhentos 

metros quadrados), situado na Rua Tabajaras, n° 430, Bairro Santo 

Antônio em Jaciara-MT, de propriedade dos requeridos conforme matrícula 

anexo. Referida posse é exercida de forma ininterrupta, mansa, pacífica 

(eis que jamais recebeu qualquer oposição/notificação por parte da 

proprietária e/ou terceiros durante todo aquele período); e com ânimo de 

proprietário (animus domini), eis que exerceu e exerce, de forma pública e 

notória, e durante todo o período, todas as prerrogativas/poderes 

inerentes ao domínio do bem imóvel. Presentes os requisitos legais, 

imperiosa se faz a declaração da propriedade da requerente sobre o 

imóvel usucapiendo, a fim de regularizar a situação registral dos mesmos 

e consolidar seu domínio em favor de seu proprietário de fato e de direito 

DECISÃO: Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do Art. 98 do CPC.Cite(m)-se por correio aquele(s) em cujo nome estiver 

registrado o imóvel usucapiendo (CPC, Art. 247).Citem-se pessoalmente 

os confinantes do referido imóvel, exceto se o objeto da presente ação for 

unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é 

dispensada (CPC, Art. 246, §3º).Por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

citem-se os réus em lugar incerto e os eventuais interessados (CPC, art. 

259, inciso I).Por via postal, intimem-se para manifestar interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 
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Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA, digitei. JACIARA, 31 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000169-59.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ANDRADE BREDA OAB - MT26877/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000169-59.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação previdenciária de pensão por morte proposta por José Aparecido de 

Souza contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, litigantes já 

qualificados na inicial. O requerente afirma que é filho de Maria Rosa da 

Silva, a qual era servidora inativa da Prefeitura Municipal e faleceu; alega 

que era dependente econômico da genitora em razão de patologias que 

lhe tiram a capacidade laboral; conta que solicitou administrativamente a 

concessão do benefício de pensão por morte, porém a requerida a negou. 

Vieram-me os autos. É o relatório. Decido. I – Do pedido de concessão de 

tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Sobre a concessão 

da tutela de urgência de natureza antecipada (Art. 300, “caput” e §3º do 

CPC), desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria 

da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela 

Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de 

Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, 

verbis: “A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do 

tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, 

então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus 

do tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme 

Marinoni. Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso 

do tempo seja repartido entre as partes, e não somente o demandante 

arque com ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como 

‘tutela provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a 

pronta asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada 

em cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao art. 300, do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. Não vislumbro a presença de elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito vindicado no caso em apreço. 

Ocorre que o requerente nasceu em 11/10/1977, razão pela qual 

completou 18 (dezoito) anos em 11/10/1995, quando em tese teria perdido 

a qualidade de dependente nos termos do artigo 9º, inciso III, da Lei 

Municipal nº 1.417/2012. A exceção ocorreria na eventual invalidez do 

requerente antes de atingir a maioridade civil, contudo os laudos médicos 

que explanam sobre a incapacidade laborativa datam de 04/09/2018 (id. 

28462570), 20/05/2019 (id. 28462569) e 25/11/2019 (id. 28462565), 

quando já possuía 40 (quarenta) e 41 (quarenta e um) anos e já possuía 

uma filha (id. 28462572), havendo assim indícios da constituição de nova 

família. Portanto, nos termos do artigo 7º, inciso I e 9º, inciso III, da Lei 

Municipal nº 1.417/12, entendo inexistir indícios da qualidade de 

dependente no presente momento processual, requisito indispensável 

para concessão do benefício pleiteado: Art. 7.º São considerados 

dependentes do segurado, para os efeitos desta lei: I - O cônjuge, a 

companheira, o companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer 

condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil ou inválido; [...] 

Art. 9.º A perda da qualidade de dependente ocorrerá: [...] III - para o filho 

e o irmão, de qualquer condição, ao atingirem a maioridade civil, salvo se 

inválidos, desde que a invalidez tenha ocorrido antes: a) de atingirem a 

maioridade civil; b) do casamento; c) da constituição de estabelecimento 

civil ou comercial ou da existência de relação de emprego, desde que, em 

função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia 

própria; o d) da concessão de emancipação, pelos pais, ou de um deles 

na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de 

homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor 

tiver dezesseis anos completos; e [...] Portanto, ausente requisito legal e 

sabendo serem cumulativos, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. II 

– Da decisão inicial de conteúdo positivo. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, assim como foi observada 

a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do Código de 

Processo Civil, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. Considerando que a causa versa 

sobre direitos que admitem transação, remetam-se os presentes autos ao 

CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para comparecimento em 

audiência de tentativa de conciliação a ser designada. Consigne-se no 

mandado que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (CPC, §5º do artigo 334). Cite-se a parte ré pelo correio, com 

AR/MP (artigos 246, inciso I e 247, caput, ambos do CPC), para contestar 

no prazo de 30 (trinta) dias, (art. 183 do CPC – dobro), sob pena, de não o 

fazendo, ser considerada revel (artigo 344 do CPC). Voltando o AR 

negativo, cite-se por oficial de justiça. Apresentada a resposta, a parte 

autora deverá ser intimada para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme os artigos 350 e 351 do CPC, podendo corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 31 de janeiro de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001090-52.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO JACINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001090-52.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de Ação Concessão de Auxílio-Doença E/Ou 

Conversão em Aposentadoria por Invalidez proposta por SILVANO 

JACINTO DA SILVA contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

partes qualificadas na petição inicial. O autor conta que foi diagnosticado 

com coxartrose leve em quadril D, apresenta dor importante em ombro D 

devido a quadro de tendinopatia do subcapular D, tendinose do 

supraespinhal D com bursite do ombro D (subdeltoidea); diz que teve seu 

pedido administrativo indeferido erroneamente pela falta da qualidade de 

segurado. O recebimento da inicial deu-se no pronunciamento de id. 

20317348, onde também concedida assistência jurídica gratuita, bem como 

a concessão de tutela antecipada e determinada a realização de perícia. 

Citado pelo sistema, o INSS ofereceu contestação ao id. 22562339 

contrapondo-se à pretensão autoral. A perícia foi realizada conforme 

laudo pericial acostado ao id. 24587511 com conclusão de incapacidade 

laborativa total e temporária durante 06 (seis) meses. A requerente 

impugnou a peça defensiva e manifestou-se sobre o laudo pericial ao id. 

24977196, onde reafirmou pelo deferimento do benefício de aposentadoria 

por invalidez. Já o INSS nada manifestou, conforme certidão de ID. 

28330290. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Passo a julgar antecipadamente o pedido nos termos do artigo 355, inciso 

I, do CPC. A concessão do benefício da aposentadoria por invalidez 

demanda os seguintes requisitos - artigos 42 e 26, inciso II, ambos da Lei 

nº 8.213/91 -: a) A qualidade de segurado; b) O cumprimento da carência 

de 12 contribuições mensais, dispensada nos casos de acidente de 

qualquer natureza ou causa, de doença profissional ou do trabalho e de 

acometimento de alguma das doenças especificadas no artigo 151 da Lei 

nº 8.213/91; c) A incapacidade total e permanente do segurado, sendo 

inviável a sua reabilitação para o exercício da mesma ou de qualquer outra 

atividade que lhe garanta a subsistência e; d) Que não se trate de doença 

ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier 

em razão da progressão ou agravamento de tal doença ou lesão. Por sua 

vez, o benefício do auxílio-doença exige os seguintes requisitos - artigos 

59 e 26, inciso II, da Lei nº 8.213/91 -: a) A qualidade de segurado; b) O 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, dispensada nos 

casos de acidente de qualquer natureza ou causa, de doença profissional 

ou do trabalho e de acometimento de alguma das doenças especificadas 

no artigo 151 da Lei nº 8.213/91; c) A incapacidade temporária para o 

trabalho ou atividade habitual do segurado por mais de 15 dias; d) Que não 

se trate de doença ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a 

incapacidade sobrevier em razão da progressão ou agravamento de tal 

doença ou lesão. Tratando-se de causa que envolve a verificação da 

existência de incapacidade laborativa constatou-se a necessidade de 

realização de perícia médica para aferir com isenção, imparcialidade e 

equidistância das partes a real condição do segurado para o trabalho, haja 

vista a contradição entre as alegações das partes envolvidas, uma 

afirmando a existência da incapacidade e a outra emitindo parecer 

contrário à pretensão deduzida em nível administrativo. Sendo assim, 

determinou-se a realização de perícia médica para a produção da prova 

técnica fundamental ao deslinde da controvérsia, objetivando a melhor 

formação do juízo de convencimento quanto aos fatos a comprovar. A 

qualidade de segurado do autor e a carência exigida para concessão dos 

benefícios não foram alvos de controvérsia no feito, ainda assim destaco 

que o extrato dele no CNIS demonstra o recolhimento como contribuinte 

individual de 01/06/2011 à 30/04/2019, pelo que na data do requerimento 

administrativo (11/03/2019) mantinha a qualidade de segurado da 

Previdência Social e o cumpria o requisito da carência, que neste caso é 

de 12 contribuições. Além disso, realizada perícia médica com a 

requerente constatou-se que há incapacidade laborativa total e temporária 

por 06 (quatro) meses. Aliás, a perita respondeu de forma clara os 

quesitos apresentados, sendo estes conclusivos, razão pela qual o laudo 

deve ser homologado. Além disso, trata-se de profissional de confiança 

do juízo, tendo realizado diversas perícias em outros feitos, não havendo 

nada que a inquine. Portanto, homologo o laudo pericial de id. 24587511. 

Desta forma, não havendo incapacidade permanente não há que se falar 

em aposentadoria por invalidez, porém, sendo ela total e temporária, a 

autora faz jus ao benefício de auxílio-doença. O benefício em tela deverá 

ser concedido pelo prazo de 06 (seis) meses a contar da data da perícia 

(DCB 21/02/2020), ocasião em que INSS deverá submeter a parte autora a 

exames médico-periciais a fim de constatar a necessidade de prorrogação 

do benefício. De igual modo, fica a parte autora obrigada a submeter-se a 

exames médico-periciais quando determinado pelo INSS. Afigura-se 

pertinente registrar que o INSS pode revogar o benefício a qualquer 

momento, caso não sejam atendidas as exigências legais, devendo-se 

entender como termo final a total reabilitação do segurado, caso contrário, 

até sua conversão em aposentadoria por invalidez. Por sua vez, a perícia 

indica como data provável para início da incapacidade março de 2019, 

época do último requerimento administrativo apresentando pela 

requerente, assim saliento que o termo inicial será em 11/03/2019 em 

consonância com precedentes da TNU (Turma Nacional de 

Uniformização), in verbis: VOTO-EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO 

NACIONAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. SENTENÇA QUE FIXA A DATA DO 

INÍCIO DO BENEFÍCIO NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ACÓRDÃO QUE 

REFORMOU A SENTENÇA PARA CONCEDER O BENEFÍCIO A PARTIR DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM 

Nº 13 DESTA TNU. REEXAME DE PROVA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. 1. 

Trata-se de ação em que se objetiva a concessão de benefício 

assistencial. 2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, 

determinando a concessão do benefício assistencial à parte autora, a 

partir do ajuizamento do feito em 11/04/2007. 3. Acórdão negou 

provimento ao recurso do INSS e deu provimento ao recurso da parte 

autora para fixar a data de início do benefício na data do requerimento 

administrativo. 4. Pedido de Uniformização do INSS no qual defende a 

impossibilidade de fixação da DIB do benefício assistencial na data do 

pedido administrativo, devendo ser considerado a data da juntada do laudo 

pericial como termo inicial do benefício. Aponta como paradigma o RESP n° 

811.261/SP. 5. O pedido, tempestivo, não foi admitido pela Turma Recursal 

de origem. Submetido o feito ao Presidente deste colegiado, foi 

reconhecida a divergência e determinada a distribuição do incidente. 6. 

Não conheço do pedido de uniformização. 7. Esta Turma Nacional firmou 

entendimento no sentido de que o termo inicial dos benefícios, seja por 

incapacidade, seja no de Prestação Continuada deve ser assim fixado: a) 

na data de elaboração do laudo pericial, se o médico não precisar o início 

da incapacidade e o juiz não possuir outros elementos nos autos para sua 

fixação (Precedente: PEDILEF 200936007023962); b) na data do 

requerimento administrativo, se a perícia constatar a existência da 

incapacidade em momento anterior a este pedido (Precedente: PEDILEF 

00558337620074013400) ; e c) na data do ajuizamento do feito, se não 

houver requerimento administrativo e a perícia constatar o início da 

incapacidade em momento anterior à propositura da ação (Precedente: 

PEDILEF 00132832120064013200). Em todos os casos, se privilegia o 

princípio do livre convencimento motivado que permite ao magistrado a 

fixação da data de início do benefício mediante a análise do conjunto 

probatório (Precedente: PEDILEF 05017231720094058500). 8. No caso 

dos autos, o acórdão combatido consignou expressamente que: “o órgão 

julgador não está adstrito à perícia judicial. Se o acervo probatório 

constante nos anexos é suficiente para formar a convicção do magistrado 

acerca da evolução da incapacidade do(a) requerente, o fato de o perito 

do Juízo não explicitar a data do início da incapacidade ou fixá-la em data 

posterior ao requerimento administrativo, por si só, não é determinante 

para se fixar a data da apresentação do laudo pericial em juízo/citação 

como termo inicial para o pagamento das parcelas vencidas. No caso de 

que ora se cuida, as provas anexadas aos autos são suficientes para 

formar o convencimento deste Juízo acerca da existência da incapacidade 

da parte autora desde o protocolo do requerimento do benefício na esfera 

administrativa, razão pela qual são devidas as parcelas vencidas a partir 

dessa data.” 9. Desta feita, observo que o acórdão recorrido está em 

consonância com o entendimento predominante neste colegiado que 

privilegia o livre convencimento do magistrado. 10. Inteligência da Questão 

de Ordem n° 13 deste órgão uniformizador. 11. Além disso, o pedido de 

uniformização pretende o revolvimento do conjunto fático, o que é vedado 

nesta seara. Aplicação da Súmula 42 desta TNU. 12. Pedido de 

Uniformização não conhecido. 13. Sugiro ao MM. Exo. Ministro Presidente 

desta Turma que imprima, ao resultado deste julgamento, a sistemática 

prevista no art. 7º letra “a” do Regimento desta Turma, devolvendo às 

Turmas de origem todos os outros incidentes que versem sobre o mesmo 

objeto, a fim de que mantenham ou promovam a adequação da decisão 

recorrida às premissas jurídicas firmadas, já que reflete entendimento 

consolidado nesta Corte. (05011524720074058102, JUIZ FEDERAL PAULO 
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RICARDO ARENA FILHO, DOU 25/05/2012 PÁGINAS 110/212.) (grifei). 

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão autoral para condenar o 

requerido a conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora desde a 

data do último requerimento administrativo (DIB 11/03/2019), com data de 

início do pagamento no dia desta sentença (DIP 31/01/2020) e data de 

cessação do benefício no prazo de 06 (seis) meses contados da data da 

perícia (DCB 21/02/2020), com a observância de que houve a concessão 

da tutela antecipada à ID. 20317348. Assim, condeno o INSS ao 

pagamento das parcelas pretéritas, observando-se eventual prescrição 

quinquenal. Consequentemente, julgo extinto o feito com resolução de 

mérito com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC. Observe-se que os valores 

deverão ser atualizados monetariamente e com juros de mora desde a 

data em que seria devido cada pagamento. Ainda, as condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do IPCA-E para fins de correção monetária (STF – RE nº 

870.947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 

DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Quanto aos juros de mora, 

incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º 

- F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)(Tema 905 

dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 149.514.6/MG). Sem 

custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1º, §1º e 

Lei Estadual n° 7.603/2001. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Embora tenha sido proferida contra a Fazenda Pública, melhor 

analisando o caderno processual e o teor deste “decisum”, esta sentença 

não se submete ao reexame necessário, nos termos do inciso I, §3º, artigo 

496, do CPC. Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de 

praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 31 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002869-42.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002869-42.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por ANDRE LUIS CORREA, em face de INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. 

A inicial foi recebida à ID. 25926479, oportunidade em que foi deferido o 

pedido de antecipação de tutela, bem como a Assistência Judiciária 

Gratuita. O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos 

correlatos ao procedimento eleito. Entretanto, o INSS apresentou proposta 

de acordo visando conceder o benefício pleiteado na inicial à parte autora 

(ID. 28283871). Instada a se manifestar, a parte autora concordou com a 

proposta apresentada pelo INSS pugnando pela homologação do acordo 

(ID. 28396684). Os autos vieram conclusos. É o relatório do necessário. 

Fundamento e decido. Analisando os autos verifico que os requisitos de 

validade, existência e eficácia do negócio jurídico encontram-se presente 

no acordo firmado. Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer 

das partes, restando-me apenas homologar o presente ajuste. Ante o 

exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as partes à 

ID. 28283871, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do Art. 487, inciso III, “b”, do CPC. Tendo em vista que a transação 

ocorreu antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento 

das custas processuais remanescentes, nos termos do § 3º, do artigo 90, 

do CPC. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se 

RPV, concedendo prazo de 30 dias para implantação do benefício. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Jaciara/MT, 31 de 

janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002870-27.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONETE DE LIMA VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002870-27.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELCIMENTO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por MARIA IVONETE DE LIMA VIANA, em face de INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. O processo teve seu regular trâmite, com os 

demais atos correlatos ao procedimento eleito. Entretanto, o INSS 

apresentou proposta de acordo visando conceder o benefício pleiteado na 

inicial à parte autora (ID. 28283866). Instada a se manifestar, a parte 

autora concordou com a proposta apresentada pelo INSS pugnando pela 

homologação do acordo (ID. 28396817). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório do necessário. Fundamento e decido. Analisando os autos 

verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do negócio 

jurídico encontram-se presente no acordo firmado. Não vislumbro qualquer 

ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, restando-me apenas 

homologar o presente ajuste. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, 

o acordo celebrado entre as partes à ID. 28283866, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Via de consequência, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, inciso III, “b”, 

do CPC. Tendo em vista que a transação ocorreu antes da sentença, as 

partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, nos termos do § 3º, do artigo 90, do CPC. Decorrido o 

prazo, certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se RPV, concedendo 

prazo de 30 dias para implantação do benefício. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Jaciara/MT, 31 de janeiro de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000657-48.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DILMAR GOMES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000657-48.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de ação previdenciária de concessão de 

aposentadoria por invalidez ou restabelecimento de auxílio-doença 

ajuizada por DILMAR GOMES FERREIRA, em desfavor do Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados na petição 

inicial. O autor conta que é filiada à Previdência Social e encontra-se 

totalmente incapacitada para o trabalho, pois portadora de diabetes tipo 2, 

espondiloartrose da coluna lombo-sacra, além de sequelas de fratura de 

calcâneo d, porém teve o requerimento de concessão de auxílio-doença 

indeferido administrativamente pela requerida sob fundamento de que não 

foi constatada a incapacidade para o labor. O recebimento da inicial 

deu-se no pronunciamento de id. 18998207, onde concedida assistência 

jurídica gratuita à requerente e determinada a realização de perícia médica. 

Citado via sistema, o INSS nada manifestou. A perícia médica foi realizada 

conforme laudo acostado ao id. 20022239 com conclusão ausência de 

incapacidade laborativa para a atividade habitual. O autor impugnou o 

laudo pericial, alegando que o autor não possui condições de trabalhar em 

razão das doenças que possui, bem como da condição social à qual está 

submetido (ID. 20280941). Já o INSS nada manifestou (ID. 22490904). Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Prima facie, 

observando que o requerido deixou de oferecer contestação DECRETO 
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SUA REVELIA com fulcro no artigo 344 do CPC, porém DEIXO DE APLICAR 

O EFEITO DA CONFISSÃO já que a parte é autarquia federal que 

administra patrimônio público - interesse pertencente à toda a coletividade 

- pelo que o feito cinge direitos indisponíveis (em igual sentido: TJMT - Ap 

91172/2007, Rel. Des. Donato Fortunato Ojeda, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 08/10/2008, Publicado no DJE 23/10/2008). Sem mais, 

passo à análise do mérito: A concessão do benefício da aposentadoria 

por invalidez demanda os seguintes requisitos - artigos 42 e 26, inciso II, 

ambos da Lei nº 8.213/91 -: a) A qualidade de segurado; b) O cumprimento 

da carência de 12 contribuições mensais, dispensada nos casos de 

acidente de qualquer natureza ou causa, de doença profissional ou do 

trabalho e de acometimento de alguma das doenças especificadas no 

artigo 151 da Lei nº 8.213/91; c) A incapacidade total e permanente do 

segurado, sendo inviável a sua reabilitação para o exercício da mesma ou 

de qualquer outra atividade que lhe garanta a subsistência e; d) Que não 

se trate de doença ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a 

incapacidade sobrevier em razão da progressão ou agravamento de tal 

doença ou lesão. Por sua vez, o benefício do auxílio-doença exige os 

seguintes requisitos - artigos 59 e 26, inciso II, da Lei nº 8.213/91 -: a) A 

qualidade de segurado; b) O cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais, dispensada nos casos de acidente de qualquer natureza ou 

causa, de doença profissional ou do trabalho e de acometimento de 

alguma das doenças especificadas no artigo 151 da Lei nº 8.213/91; c) A 

incapacidade temporária para o trabalho ou atividade habitual do segurado 

por mais de 15 dias; d) Que não se trate de doença ou lesão preexistente 

à filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier em razão da progressão 

ou agravamento de tal doença ou lesão. Tratando-se de causa que 

envolve a verificação da existência de incapacidade laborativa 

constatou-se a necessidade de realização de perícia médica para aferir 

com isenção, imparcialidade e equidistância das partes a real condição do 

segurado para o trabalho, haja vista a contradição entre as alegações das 

partes envolvidas, uma afirmando a existência da incapacidade e a outra 

emitindo parecer contrário à pretensão deduzida em nível administrativo. 

Sendo assim, determinou-se a realização de perícia médica para a 

produção da prova técnica fundamental ao deslinde da controvérsia, 

objetivando a melhor formação do juízo de convencimento quanto aos 

fatos a comprovar. A expert concluiu que “Não há incapacidade para sua 

atividade habitual por patologia narrada na petição inicial. Pelo exame 

clínico sem alterações importantes e incapacitantes.”. Neste viés, a 

impugnação ao laudo pericial não merece prosperar, pois a perita 

respondeu de forma clara os testes realizados com o autor, sendo estes 

conclusivos de que não há incapacidade laborativa habitual. Desta forma, 

pela leitura do laudo pericial resta completamente claro que a parte autora 

não se encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual o laudo 

deve ser homologado e pedido deve ser julgado improcedente. Assim, 

homologo o laudo pericial de id. 20022392 e julgo improcedente a 

pretensão autoral, consequentemente julgando extinto o feito com 

resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Destarte, 

condeno a vencida ao pagamento das custas e despesas processuais e 

de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa - 

conforme artigo 85, caput e §2º, do CPC -, contudo a exigibilidade da 

condenação ficará suspensa nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, 

considerando que a autora é beneficiária da justiça gratuita. Transitada em 

julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos 

com a devida baixa. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 31 de 

janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002346-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDECEIA FRANCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO OAB - MT18707-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KITADO RECUPERACAO DE CREDITOS E GESTAO DE NEGOCIOS DIGITAIS 

LTDA (REU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos n° 1002346-64.2018.8.11.0010 Requerente: Laudicéia 

Franca da Silva Requerida: B. V Financeira Requerido: Kitado 

Recuperação de Créditos e Gestão de Negócios Gigitais Ltda Vistos, etc. 

Observa-se que a requerida Kitado Recuperação de Créditos e Gestão de 

Negócios Gigitais Ltda não foi localizada (id. 21197660). Assim, intime-se a 

autora, na pessoa de seu advogado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

informar o endereço da requerida. Informado o endereço, cite-se a ré. 

Cumpra-se. De Lisboa para Jaciara/MT, 29 de janeiro de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000196-42.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO MARTINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos nº 1000196-42.2020.8.11.0010 Requerente: Josivaldo Martins dos 

Santos Requerido: Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente não trouxe os 

documentos que comprovem o prévio requerimento administrativo. No que 

tange à necessidade de prévio requerimento administrativo, o novo 

entendimento jurisprudencial acerca da ação de cobrança relacionada ao 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores/DPVAT exige o prévio requerimento administrativo ou recusa 

do pagamento securitário, como requisito formal e indispensável para 

configurar o interesse de agir do acidentado. O Supremo Tribunal Federal, 

ao apreciar o Recurso Extraordinário 631.240 que teve repercussão geral 

reconhecida, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, 

firmou entendimento de que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. O Supremo tem reiteradamente decidido que o 

entendimento firmado no RE 631.240, tem aplicabilidade nas ações que 

versem sobre a cobrança de seguro obrigatório, conforme julgado nos 

recursos: RE 824712, RE 839355 e RE 839353. Ademais, sobre o assunto 

já se posicionou o Egrégio TJMT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – 

IMPRESCINDIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA RECUSA DA 

SEGURADORA EM PAGAR A INDENIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712).Os 

julgados da Corte Suprema, porém, nada mencionam acerca da 

imprescindibilidade de se comprovar nos autos a recusa da Seguradora 

em pagar a indenização do DPVAT para o ajuizamento da ação.”(AI 

66221/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, 

Publicado no DJE 16/08/2017). Negritei. Não obstante o documento 

acostado pelo autor, o teor dele não indica se o requerimento 

administrativo foi cadastrado, sendo necessário acostar documento que 

efetivamente comprove o protocolo do requerimento administrativo prévio. 

Dessa forma, intime-se a parte requerente, para no prazo impreterível de 

15 (quinze) dias emendar o pedido inicial, trazendo aos autos documento 

que comprove a realização do prévio pedido administrativo de pagamento 

do seguro pleiteado ou a recusa do pagamento, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do CPC. 

Decorrido o prazo acima, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. De Lisboa para Jaciara/MT, 30 de janeiro de 

2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito
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Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99708 Nr: 5942-10.2017.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO CARLOS BIHAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ELIAS DEGASPERY, ANDRE 

JURACY DEGASPERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CAIO CESAR DE CARVALHO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: EVANDRO CARLOS BIHAIN, brasileiro, portador do CPF 

627.918.851-53 e do RG 994912 MT, residente e domiciliado na Rua 

Potiguaras, 1016, Centro, Jaciara/MT, vem, por meio de sua procuradora, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, propor a presente: AÇÃO DE 

USUCAPIÃO em face do único sucessor vivo do Espólio de ELIAS 

DEGASPERY, Sr. ANDRÉ JURACY DESGASPERY, a ser citado POR 

OFICIAL E JUSTIÇA, cujo endereço é Rua Jandira, entre o depósito de Gás 

e o Lava Jato, Nesta, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: 1- 

Dos fatos 1. O autor possui o lote de terreno urbano nº. 25, da quadra 

189A, do Loteamento da Cidade de Jaciara, imóvel este localizado na Rua 

Projetada, Jardim Ipanema, Jaciara/MT, há mais de 15 (quinze) anos, em 

face de sucessão possessória, conforme se provará. 2. Referido imóvel 

lhe foi entregue em pagamento de uma dívida, e, como era financiado junto 

à CEF, não podia ser regularizado em seu nome. 3. O imóvel tem registro 

imobiliário, na Comarca de Jaciara, sob a matrícula 4.105, conforme 

documento anexo. 4. O imóvel têm as seguintes características e 

confrontações: Lote nº. 25, da quadra 189A: 12,00 metros de frente para 

a Rua Projetada; 12,00 metros de fundos, divisando com o lote 12; 21,75 

metros pela lateral esquerda, divisando com o lote 26; 21,75 metros pela 

lateral direita, divisando com o lote 24. 5. O autor nunca sofreu qualquer 

tipo de contestação ou impugnação, por parte de quem quer que seja, 

sendo a posse, portanto, mansa, pacífica, e ininterrupta, durante todo 

esse tempo. 6. Dessa forma, estando presentes todos os requisitos legais 

exigidos, o autor faz jus à procedência da presente ação, com a 

declaração da usucapião. 2- Do Direito Assegura o Código Civil que: “Art. 

1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, 

possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, 

independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim 

o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório 

de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo 

reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a 

sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter 

produtivo”. “Art. 1.241. Poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada 

adquirida, mediante usucapião, a propriedade imóvel. Parágrafo único. A 

declaração obtida na forma deste artigo constituirá título hábil para o 

registro no Cartório de Registro de Imóveis.” Veja-se que o autor atende 

aos requisitos legais acima mencionados, assim, merece ver declarada a 

usucapião, por sentença judicial. 3- Do pedido Ante o exposto, pede seja 

julgada procedente a presente ação, concedendo ao autor o domínio útil 

do imóvel em questão. Para tanto, pede: a- Que seja citado o réu, por 

Oficial de Justiça, para responder a presente ação, querendo: Espólio de 

ELIAS DEGASPERY, na pessoa do único herdeiro sobrevivente Sr. ANDRÉ 

JURACY DESGASPERY, a ser citado POR CORREIO, cujo endereço é Rua 

Jandira, entre o depósito de Gás e o Lava Jato. 4- Das provas retende a 

parte Autora provar suas argumentações fáticas, documentalmente, 

apresentando desde já os documentos acostados à peça exordial, 

protestando pela produção das demais provas que eventualmente se 

fizerem necessárias no curso da lide. Para efeitos meramente fiscais 

dá-se à causa o valor de R$ 42.792,68 (quarenta e dois mil setecentos e 

noventa e dois reais e sessenta e oito centavos). Nestes termos, Pede 

deferimento. Jaciara, 15 de agosto de 2017. Miriam Mattioni

Despacho/Decisão: Processo n.º 5942-10.2017.811.0010Código n.º 

99708Vistos e examinados.Compulsando os autos, noto que a diligência 

para citação do confinante CAIO CESAR DE CARVALHO restou frustrada, 

diante não haver sido localizado, conforme certificou o Sr. Oficial de 

Justiça à fl. 137, motivo pelo qual DETERMINO a expedição de edital para 

sua citação, com prazo de 30 (trinta) dias.Após, não comparecendo a 

executada nos autos, NOMEIO a Defensoria Pública para atuar como 

curadora especial do executado, conforme preceitua o art. 72, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Na sequência, colha-se parecer ministerial e 

intime-se o autor para especificar as provas que pretende produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento, devendo, também, 

carrear desde logo o rol de testemunhas, caso pretenda a produção de 

prova oral.Após, venham-me os autos conclusos para saneamento e 

designação de audiência de instrução.Ciência às partes. Às providências. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 29 de novembro de 2019.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito em substituição legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tânia Regina Menezes, 

digitei.

Jaciara, 30 de janeiro de 2020

Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahao Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78214 Nr: 1549-76.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação as partes, para intimá-las 

da data da perícia médica, que se realizará no dia 12/03/2020 às 

09h40min, no Edifíico do Fórum desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61618 Nr: 9135-59.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY RAMOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA - 

OAB:4846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506 - MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação as partes, para intimá-los 

acerca da data da pericia médica, que se realizará no dia 12/03/2020 às 

09h35min, no Edifício do Fórum desta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65000 Nr: 1149-96.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Reis de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 
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prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retornodos autos e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105497 Nr: 8863-39.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA KATIA FELITO ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB:5.308/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte exequente, para 

comparecer na secretaria e retirar a certidão expedida.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106966 Nr: 9581-36.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMUALDO BENTO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROMUALDO BENTO DE ALMEIDA, Cpf: 

06831346120, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: MUNICÍPIO DE JACIARA, por seu representante legal, 

vem, com fundamento na lei nº 6.830 de 22 de Dezembro de 1980, propor 

a presente EXECUÇÃO FISCAL, representada pela certidão de Dívida 

Ativa, anexa à presente e que desta faz parte integrante, em face de : 

Cidade: JACIARA – MT Setor/Quadra/Lote : Av. Chavantes, 1743 Bairro : 

Planalto Compl.: Q 140 L 16 E 17 - JACIARA – MT 00003/00140/16 E 17 

Endereço Alternativo: Por ser devedor da Importância de R$ 2.321,57 P. 

Deferimento (dois mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e sete 

centavos) Requer, pois digne-se Vossa Excelência a ordenar a citação 

por oficial de Justiça do(a) devedor(a) ou quem de direito para, no prazo 

de 05(cinco) dias, pagar o débito apontado na Certidão, atualizado 

monetariamente, com os acréscimos legais, honorários advocatícios e 

custas processual, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 

9 da Lei 6.830/80, sob pena de penhora de bens suficientes para integral 

satisfação do débito, autorizando o oficial de justiça a cumprir as 

diligências na forma preceituada no parágrafo 2º do artigo 172 do Código 

de Processo Civil, e em caso de não pagamento no prazo de lei requer que 

seja deferida a PENHORA ONLINE. Requer, por fim, a fixação de 

honorários advocatícios. Nestes termos, dando à causa o valor de R$ 

2.321,57 (dois mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e sete 

centavos) , correspondente a débitos de (Imposto Predial Urbano/2013, 

Imposto Predial Urbano/2014, Imposto Predial Urbano/2015, Imposto Predial 

Urbano/2016, Taxa de Expediente/2013, Taxa de Expediente/2014, Taxa 

de Expediente/2015, Taxa de Expediente/2016, Taxa de Limpeza 

Pública/2013, Taxa de Limpeza Pública/2014, Taxa de Limpeza 

Pública/2015, Taxa de Limpeza Pública/2016, Taxa de Cons. Vias Lograd. 

Publico/2013, Taxa de Cons. Vias Lograd. Publico/2014, Taxa de Cons. 

Vias Lograd. Publico/2015, Taxa de Cons. Vias Lograd. Publico/2016) 

calculados até a data do ajuizamento e sujeito a atualização na data do 

efetivo pagamento. Proveniente de : Imposto Predial Urbano/2013, Imposto 

Predial Urbano/2014, Imposto Predial Urbano/2015, Imposto Predial 

Urbano/2016, Taxa de Expediente/2013, Taxa de Expediente/2014, Taxa 

de Expediente/2015, Taxa de Expediente/2016, Taxa de Limpeza 

Pública/2013, Taxa de Limpeza Pública/2014, Taxa de Limpeza 

Pública/2015, Taxa de Limpeza Pública/2016, Taxa de Cons. Vias Lograd. 

Publico/2013, Taxa de Cons. Vias Lograd. Publico/2014, Taxa de Cons. 

Vias Lograd. Publico/2015, Taxa de Cons. Vias Lograd. Publico/2016 

Certidão(ões): 535 JACIARA, 12 de dezembro de 2017

Despacho/Decisão: Processo nº. 9581-36.2017.811.0010Código nº. 

106966Vistos, etc.A Fazenda Pública exequente requer a citação por 

edital do executado.Inicialmente, denoto que cabível a citação por edital in 

casu, considerando que inexitosas as tentativas de citação postale por 

oficial de justiça (ref. 9 e 20) e, tendo em vista que o exequente, ao 

diligenciar a fim de localizar o endereço da executada, foi encontrado o 

mesmo endereço constante na CDA, Neste sentido dispõe o artigo 8º da 

LEF:Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas:I - a citação será feita pelo correio, com aviso de 

recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;III - se o aviso de 

recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;IV - 

o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 

30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do 

devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a 

data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o 

endereço da sede do Juízo.§ 1º - O executado ausente do País será 

citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.§ 2º - O despacho do 

Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.Aliás, o egrégio STJ 

já julgou Recurso Especial acerca do tema, afetado à sistemática dos 

Recursos Repetitivos (Tema: 102), onde firmada a seguinte tese:A citação 

por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades.Vale consignar que se trata de entendimento vinculante pelo 

que possui aplicação obrigatória. Neste sentido: Art. 927.Os juízes e os 

tribunais observarão:[...]III - os acórdãos em incidente de assunção de 

competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos;[...]. Conforme entende a 

doutrina amplamente majoritária o art. 927 do Novo CPC é suficiente para 

consagrar a eficácia vinculante aos precedentes e enunciados sumulares 

previstos em seus incisos. Ou seja, “observarão” significa aplicarão de 

forma obrigatória. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito 

Processual Civil - volume único. p. 1304. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). 

Desta forma, defiro a citação por edital da parte requerida com prazo de 

30 (trinta) dias.Decorrido o prazo sem comparecimento da executada, 

nomeio a Defensoria Pública como sua curadora especial, conforme 

preceitua o artigo 72, inciso II, do CPC, devendo esta ser intimada após a 

expropriação de bens.Por outro lado, decorrido o prazo do edital sem 

pagamento do débito, intime-se a Fazenda Pública para dar andamento ao 

feito no prazo de 15 (quinze) dias, indicando bens passíveis de 

penhora.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Jaciara/MT, 22 de outubro de 2019.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito, em substituição legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jhenifer Caroline 

Turbano Ramalho, digitei.

Jaciara, 31 de outubro de 2019

Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahao Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66273 Nr: 1561-27.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRABALOS COMANDO SEGURANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT, José Martins da Silva Júnior - OAB:11.666 

- GO, Rodrigo Duarte Xavier - OAB:25.650 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:238382, José Theophilo Fleury - OAB:133.298 - SP

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação as partes, para no prazo de 
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10 (dez) dias, manifestarem-se nos autos e requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88923 Nr: 834-97.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JUNIOR NUNES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, os embargos monitórios foram protocolados no 

prazo legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação a parte requerente, 

para no prazo legal, apresentar impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92667 Nr: 2679-67.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cavalheiro e Cia Ltda, BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ COELHO JUNQUEIRA - 

OAB:RO 6.485, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/O, JONI 

FRANK UEDA - OAB:RO 5.687, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 Certifico e dou fé que, a contestação apresentada pela denunciada à lide 

de ref. 92, foi protocolada no prazo legal. Certifico ainda que, faço expedir 

intimação a parte requerente e requerida, para querendo, no prazo legal, 

apresentarem impugnação e requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96864 Nr: 4616-15.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RIBEIRO E SILVA, Rogério Alves 

Rodrigues, MORGANA GIACOMELLI, MARIANE GIACOMELLI, ANGELA DE 

FÁTIMA MARQUES, HELOIZA DIVINA DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, Sebastião Monteiro da Costa Junior - OAB:7187 

OAB/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da juntada da carta 

precatória de ref. 62 e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90399 Nr: 1571-03.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MARTINS, VILSON MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte exequente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifesta-se acerca do mandado de penhora e 

avaliação de ref. 47 e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87936 Nr: 327-39.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIR LUIZ FROZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIT-FORM PAPELARIA E INFORMATICA 

LTDA-EPP, BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos acerca da petição do 

requerido de ref. 71 e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81304 Nr: 2823-75.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER CAFURE NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91456 Nr: 2108-96.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIFÓS RAÇÕES LTDA EPP, MANOEL 

FERNANDO TEIXEIRA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos acerca da certidão 

negativa do oficial de justiça (ref. 30) e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110424 Nr: 1385-43.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NEI VARGAS GINDRI, LORENA MARIA 

BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDELSIO SOUSA LÉLIS - 

OAB:MT 15692-0

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão da oficiala de 

justiça e requerer o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001349-47.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CARMEN ENCARNACAO PARRON LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))
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SILVIA MARIA DA COSTA GARCIA OAB - MA10104 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

AUTOS Nº 1001349-47.2019.8.11.0010 Autor: João de Lima Requerida: 

Unimed – Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Atendimento 

Vistos etc. Infere-se dos autos que o advogado do autor informou o 

falecimento deste, pugnando pelo prosseguimento do feito com relação 

aos danos morais, ocasionados ao autor, inclusive ao descumprimento 

parcial da liminar. Todavia, o artigo 110 do CPC determina que em caso de 

morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio, in 

verbis: “Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a 

substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o 

disposto no art. 313, §§ 1º e 2º. O artigo 313 do Código de Processo Civil 

assim dispõe: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou perda 

da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante 

legal ou de seu procurador. Assim, suspendo o presente feito, pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias, com fulcro no artigo 313, §2º, I, do Código de 

Processo Civil, devendo ser intimado o advogado do autor para que junte a 

certidão de óbito do autor e regularize a representação do polo ativo. 

Cumpra-se. Às providências. De Lisboa para Jaciara/MT, 29 de janeiro de 

2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000013-71.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADI ABUCHAIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA AUTOS Nº 1000013-71.2020.8.11.0010 Requerente: Adi 

Abuchain Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS Vistos, 

etc. Trata-se de ação de majoração de aposentadoria por idade sob o 

acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), proposta por Adi Abuchain 

em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Narra o autor 

que é beneficiário de aposentadoria por idade, todavia, em razão do 

estágio avançado da doença que possui (doença de Parkinson), e da 

idade (76 anos), o segurado tornou-se incapaz de realizar as atividades 

do dia a dia, necessidade do auxílio de outra de terceiro. Aduz que foi 

postulado na via administrativa o referido acréscimo, todavia, seu pedido 

foi indeferido. É o relato. Passo a decidir. Presentes os requisitos do artigo 

319 do Código de Processo Civil, recebo a inicial e passo à análise do 

pedido de tutela de urgência. Dispõe o art. 300 do Código de Processo 

Civil: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Sobre a concessão da tutela de urgência de 

natureza antecipada ensina Fredie Didier Jr., Teresa Arruda Alvim 

Wambier, Eduardo Talamini e Bruno Dantas, na obra: Breves Comentários 

ao Novo Código de Processo Civil, in verbis: “A probabilidade que autoriza 

o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica- que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder “tutela provisória”. (Pag. 782, Revistas 

dos Tribunais). No caso em tela, considerando o parco acervo probatório 

que comprove a condição necessária a receber o benéfico vindicado, bem 

como vislumbrando que a tutela antecipada deve preencher os requisitos 

de verossimilhança das alegações, perigo de dano e reversibilidade da 

medida, indefiro o pedido de tutela antecipação. Cite-se o instituto 

requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço constante 

da inicial, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal. Juntada 

a contestação, intime-se a requerente para, em 10 (dez) dias, apresentar 

impugnação à contestação. Defiro a concessão de assistência jurídica 

gratuita nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do CPC. 

Por outro lado, oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato. Cumpridos os atos acima, 

volvam-me conclusos para saneamento. Cumpra-se. De Lisboa para 

Jaciara/MT, 28 de janeiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002313-40.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1002313-40.2019.8.11.0010 Vistos. Trata-se de ação 

declaratória de revisão de cláusula contratual com pedido de tutela de 

urgência proposta por Milton José da Silva, em face de BV FINANCEIRA 

S.A. CRÉDITO INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO, ambos qualificados nos 

autos. Aduz a parte autora que o contrato foi celebrado com o referido 

banco em 18/12/2018, tendo como objeto o fornecimento de crédito para 

aquisição do veículo Prisma 1.4 AT LTZ, marca Chevrolet, ano 2013/2014, 

placa NPM 2151, Renavam 00599396385. Alega, também, que as parcelas 

estão em atraso, sendo que o último pagamento se deu em 18/07/2019, 

bem como afirma o contrato em questão possui cláusulas abusivas, que 

afrontam a boa-fé contratual e comprometem os pagamentos pactuados. 

Citando vários preceitos legais, pugna pelo deferimento da tutela 

antecipada para consignar o valor das parcelas ditas incontroversas, bem 

como determinar que o banco requerido retire ou se abstenha de negativar 

o nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem 

como requer a manutenção do veículo na posse sua posse, enquanto 

perdurar a lide. Em despacho inicial, deferiu-se a justiça gratuita e se 

determinou a emenda da exordial, o que de pronto foi atendido. Os autos 

vieram conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO. DECIDO. Pois bem, 

em que pesem os argumentos da parte autora, verifica-se que não merece 

deferimento o pedido liminar. Vejamos: Inicialmente, cumpre salientar que 

existem dois requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais 

sejam, a probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais 

devem, ao menos um deles, cumular-se com o primeiro), conforme prevê o 

artigo 300 do NCPC. A probabilidade do direito nada mais é do que a 

presença do já consagrado requisito declinado no conhecido termo latim 

fumus boni iuris, ou seja, a existência de plausibilidade verossímil do direito 

alegado. Frise-se que não se trata de prova irrefutável, posto que se 

assim pudesse ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão 

de uma tutela de evidência. No caso dos autos a parte autora afirma que o 

valor da parcela incontroversa é de R$ 1.051,50 (um mil e cinquenta reais 

e cinquenta centavos), conforme planilha de cálculo anexa, entretanto, a 

consignação do valor da parcela que o demandante entende devido não 

possui efeito liberatório, bem como não possui o condão de ilidir a mora, 

porquanto somente o depósito integral seria eficaz à medida necessária. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO – DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO – EXCLUSÃO DO 

NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – 

INCONFORMISMO – REQUISITOS PARA O AFASTAMENTO DA MORA 

FIXADOS PELO C. STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1.061.530/RS – 

AUSENCIA – POSSIBILIDADE DE SE AUTORIZAR O DEPÓSITO JUDICIAL, 

CONTUDO SEM AFASTAMENTO DA MORA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. [...] 3) Por outro lado, a jurisprudência se consolidou no sentido 

de que somente o depósito integral da parcela contratada do 

financiamento pode levar à purgação da mora (STJ - AgRg no REsp 

992182/RS), tornando ilegítima a inscrição do nome do devedor nos 

cadastros de proteção ao crédito. 4)Recurso a que se dá parcial 

provimento, para manter a possibilidade de realização do depósito judicial 

do valor determinado na decisão agravada, contudo, sem afastar a mora. 
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(AI 18409/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015) 

(sem grifo no original) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL 

DE CONTRATO E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE DEPÓSITO DAS PARCELAS DE 

VALOR INCONTROVERSO - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO 

– AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO 

ARTIGO 273 DO CPC – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – DESPROVIMENTO DO 

RECURSO. A pretensão do depósito do valor aquém do pactuado não elide 

a mora, tampouco tem o condão de abster a inserção dos dados do 

devedor nos cadastros de proteção ao crédito, quiçá a manutenção na 

posse do veículo. Para a concessão de tutela antecipada é imprescindível 

o preenchimento dos requisitos elencados no art. 273 do CPC. Inexistindo 

prova inequívoca das alegações, é prematura a concessão da tutela 

antecipada. (AI 34852/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 

10/08/2015) (sem grifo no original). Assim, tendo o legislador 

expressamente exigido, para a concessão da tutela de urgência, que haja 

a probabilidade do direito invocado, evidentemente que as meras 

alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de 

permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório. 

Deste modo, as alegações da parte devem encontrar-se acompanhadas 

de um mínimo de prova que seja de sua existência, o que não é o caso, a 

priori. A tese de que as cláusulas impugnadas são abusivas, o que 

determinará na declaração de nulidades das mesmas e consequente 

revisão contratual, é matéria que necessita de cognição exauriente, o que, 

por conseguinte, demanda produção de provas, as quais serão 

enfrentadas no mérito. Ademais, impende salientar que a parte autora, ao 

celebrar o contrato, estava ciente das parcelas e ônus decorrentes da 

aquisição do bem, razão pela qual a incapacidade superveniente de arcar 

com as parcelas não confere, por si só, plausibilidade ao pedido de tutela. 

Logo, não havendo em um juízo de cognição sumária, elementos visíveis 

primo ictu oculi que evidenciem a veracidade dos fatos alegados para 

determinar que o banco requerido se abstenha de negativar o nome da 

parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e manter o veículo na 

posse da autora, ou mesmo para suspender o contrato pactuado, pois 

apenas ao final da lide, caso a mesma seja julgada procedente, haverá 

eventual restituição de valores pagos a mais. No que tange ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, também conhecido como 

periculum in mora, este nada mais é do que a demonstração do receio que 

a demora da decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil 

reparação ao bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento 

jurisdicional, ainda que concessivo do direito invocado. Nesse sentido, 

vislumbra-se a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo ao autor, ante a inexistência da probabilidade do direito 

invocado, conforme já elencado, eis se os requisitos são cumulativos para 

a obtenção da tutela de urgência, na forma do artigo 300 do NCPC. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, conforme requerido 

pela requerente, eis que ausente seus requisitos, conforme disposto no 

artigo 300 do NCPC. Sendo assim, nos termos do §3º do artigo 308 e artigo 

334, ambos do CPC/15, remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, devendo a respectiva 

Secretaria, designar Sessão de Conciliação/Mediação. Citem-se os 

requeridos e intime-se o requerente a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados ou defensores públicos, 

obrigatoriamente. Consigne-se nos mandados destinados ao requerente e 

aos requeridosdestinados aos Requeridos e r da causa.es entos para 

com o Procedimento Comum que o não comparecimento injustificado será 

considerado como ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será sancionado com 

MULTA de até 2% (dois por cento) do valor da causa, nos termos do §8° 

do art. 334, do CPC. Consignem-se ainda nos mandados destinados aos 

requeridos da faculdade prevista § 5° do art. 334, do CPC. Restando 

infrutífera a conciliação ou, não havendo a referida solenidade, a peça 

contestatória deverá observar o prazo do art. 335 do NCPC, o qual 

independe de nova intimação. Cumpra-se. Às providências. Jaciara/MT, 30 

de janeiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002230-24.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROMANA MONTE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002230-24.2019.8.11.0010 Requerente: Romana 

Monte Alencar Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

Vistos, etc. Trata-se de ação de aposentadoria rural por idade proposta 

por Romana Monte Alencar em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS. Verifica-se que a autora foi intimada, na pessoa de seu 

advogado, para colacionar aos autos cópia do comprovante de endereço 

atual em seu nome ou comprovar a relação jurídica com a pessoa indicada 

no comprovante. Conforme certificado pela secretaria o documento foi 

apresentado após o transcurso do prazo. É O RELATO. PASSO A 

DECIDIR. Tendo em vista os princípios da economia processual e 

efetividade faz-se necessário que seja aceita a emenda apresentada. 

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do artigo 109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim, recebo a inicial e 

sua emenda. Por outro lado, oportuno consignar que é desnecessária a 

designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei 

de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte 

hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento 

suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza 

declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios em sentido 

contrário. Cite-se, com vistas dos autos, a parte requerida para responder 

à presente demanda, querendo, no prazo legal, que será contado em 

dobro, na forma do art. 183 do Novo Código de Processo Civil. Oficie-se à 

Agência local do INSS desta comarca, solicitando, no prazo de 05 (cinco) 

dias o envio da documentação completa do requerimento administrativo 

formulado pela parte autora, bem como, informações a respeito do 

benefício pleiteado. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. De 

Lisboa para Jaciara-MT, 30 de fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000139-24.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FAUSTINA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA FAUSTINO RODRIGUES DA SILVA OAB - 703.793.941-20 

(REPRESENTANTE)

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000139-24.2020.8.11.0010 Requerente: Luzia 

Faustina Nogueira Representante: Aparecida Faustino Rodrigues da Silva 

Requerida: Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico LTDA 

Vistos, etc. Depreende-se dos autos que foi concedida tutela de urgência 

para determinar que a requerida autorize/custeie a prestação do serviço 

de Home Care à autora. A autora, por meio de sua advogada, informou o 

descumprimento da medida, requerendo a incidência de multa diária no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como pugnou por nova intimação da 

requerida para cumprimento da medida. É o relato. Fundamento e decido. 

Este juízo concedeu a medida liminar pleiteada pela autora, todavia, não foi 

fixado prazo para cumprimento da liminar, razão pela qual, deixo, por ora, 

de aplicar multa e determino a intimação da requerida para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, cumprir a liminar, sob pena de incidência de multa 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em caso de descumprimento. 

Cumpram-se os demais termos da decisão outrora proferida. Expeça-se o 

necessário. De Lisboa para Jaciara/MT, 31 de janeiro de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-98.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DENISETE DOS REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000147-98.2020.8.11.0010. REQUERENTE: DENISETE DOS REIS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Em detida análise dos autos, verifico que a 

petição inicial carece de documento essencial à propositura da ação, qual 

seja o comprovante de identificação do Requerente. Assim, determino a 

intimação da parte autora para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial e 

proceda ao saneamento do vício apontado, sob pena de extinção do feito. 

Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000056-47.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CORADINI MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZAIDE MARIA CAPELARI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT1792-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000056-47.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE CARLOS CORADINI 

MARTINS EXECUTADO: EZAIDE MARIA CAPELARI Vistos, etc. 

Considerando a falta de interesse das partes em realizar um acordo, 

DEFIRO o pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

previamente designada. Após, tornem os autos conclusos para uma 

análise mais detalhada acerca da arguição da parte Executada de que a 

dívida já teria sido quitada. Intime-se. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001344-25.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILMA BARBOSA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente do Fundo Municipal da Previdência Social - Prev Jaci 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS OAB - MT25690/O (ADVOGADO(A))

RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT10350/O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAIMUNDO ESTEVES OAB - MT0007255A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001344-25.2019.8.11.0010. REQUERENTE: SILMA BARBOSA LUZ 

REQUERIDO: GERENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 

PREV JACI Vistos, etc. Em que pese a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) 

disciplinar que os entes públicos devem ser citados para comparecimento 

à audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Assim, DEFIRO o pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação previamente designada nos 

autos. Intime-se a requerida para que, caso queira, apresente contestação 

no prazo legal. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-82.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KEILIANE FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000161-82.2020.8.11.0010. REQUERENTE: KEILIANE FERREIRA DE JESUS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Atento ao poder geral 

de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua residência 

por documento IDÔNEO e ATUAL, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC. Assevera-se que a determinação tem suporte na 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 
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prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000470-45.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DE OLIVEIRA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT14811-O 

(ADVOGADO(A))

VERA LUIZA BARBOSA DE FREITAS OAB - MT18207/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico e dou fé que os embargos à execução de id n. 28671194 foram 

interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte embargada para no 

prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos à execução de id n. 

28671194 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-12.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO AMERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000198-12.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ABILIO AMERICO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO MARQUES DE ABREU POLO 

PASSIVO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

08:40 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-94.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO AMERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000199-94.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ABILIO AMERICO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO MARQUES DE ABREU POLO 

PASSIVO: SERASA S/A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/05/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-79.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMARE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000200-79.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ROSIMARE 

MARIA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS HENRIQUE 

MASCARENHAS, RICARDO MARQUES DE ABREU POLO PASSIVO: FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL 

I FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-57.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA SILVIA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 28669841, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000933-79.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVAN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001717-56.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANETE MARIA GERONIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001717-56.2019.8.11.0010. REQUERENTE: EDIVANETE MARIA 
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GERONIMO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação proposta por EDIVANETE MARIA GERONIMO, que move 

em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. A parte autora, através de 

manifestação no id. 26252287, requer a desistência da presente ação, 

com o arquivamento do feito. No que toca o pedido de desistência, eis o 

entendimento sedimentado no Fórum Nacional de Juizados Especiais – 

FONAJE, vejamos: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Logo, inexistindo 

indícios de litigância de má-fé, tenho que o pedido de desistência deve ser 

deferido. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto 

nos art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000101-46.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-27.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB: MT23615/O 

Endereço: desconhecido Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU 

OAB: MT0011683A Endereço: AV POTIGUARAS, 901, CENTRO, JACIARA 

- MT - CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no 

dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 08:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-30.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE MASSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 09:10 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-04.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000205-04.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JAQUELINE 

SOUZA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-15.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATA NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 09:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001144-18.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIZA RAELLI VIEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 28708052 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-97.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DE FATIMA VIEIRA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 09:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-67.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THALISON DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 09:50 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-69.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA AVELINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 09:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-38.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FERREIRA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA DOS ANJOS VIEIRA OAB - MT25294/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LUANA DOS ANJOS VIEIRA OAB: MT25294/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 08:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-12.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO FROTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 09:25 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000320-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSIKA MARQUES PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 09:35 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-71.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO CABRAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000207-71.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:SEVERINO 

CABRAL DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001550-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIDE PAULINO GOMES (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 09:45 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-18.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DALMIRA MERQUIADES DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB: MT21417-O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 08:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-54.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROBERTO RICAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI RAQUEL RICAS OAB - MT16264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

DANILO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ROSELI RAQUEL RICAS OAB: MT16264-O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 09:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-26.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN SEBASTIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000210-26.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:SUELLEN 

SEBASTIAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-93.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDEIR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 520 de 1001



LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000212-93.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:IVALDEIR 

FERREIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

HENRIQUE MASCARENHAS, RICARDO MARQUES DE ABREU POLO 

PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 12/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003053-95.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GUIMARAES RESENDE OAB - MT0010920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003053-95.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ANTONIO ALVES DA 

SILVEIRA REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. 1. CITE-SE para comparecer 

à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta da 

conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do art. 

18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. 

Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, 

chego à conclusão de que deve ser indeferido. A medida pleiteada exige, 

além da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo caso não seja concedida neste momento processual, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos 

fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstância que torna temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO 

AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O 

JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO 

CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-18.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DALMIRA MERQUIADES DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000120-18.2020.8.11.0010. REQUERENTE: DALMIRA MERQUIADES DA 

MOTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. CITE-SE para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se 

constar as advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que 

rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de 

que deve ser indeferido. A medida pleiteada exige, além da comprovação 

do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso não seja 

concedida neste momento processual, fundamentos relevantes apoiados 

em provas idôneas capazes de demonstrar convincente probabilidade de 

que, ao final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. No caso dos autos, 

entretanto, toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança 

do direito defendido pela parte reclamante decorre de informações 

unilaterais fornecidas pela mesma, circunstância que torna temerária a 

adoção da providência judicial reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE 

EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E 

SERASA. PEDIDO INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA 

QUE CONVENÇA O JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. 

DECISÃO CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA 

RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz 

de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-74.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE MARIA DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000071-74.2020.8.11.0010. REQUERENTE: IVONETE MARIA DA SILVA 

RAMOS REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA, CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, etc. 1. CITE-SE para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 
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da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A medida pleiteada 

exige, além da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo caso não seja concedida neste momento processual, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos 

fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstância que torna temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO 

AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O 

JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO 

CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-32.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO FULADOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OURO COMERCIO DE FERTILIZANTE E REPRESENTACAO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000132-32.2020.8.11.0010. AUTOR: JOSE CLAUDIO FULADOR REU: 

OURO COMERCIO DE FERTILIZANTE E REPRESENTACAO LTDA - ME 

Vistos, etc. Conforme se denota da inicial a parte reclamante pretende a 

declaração de inexistência de relação jurídica, mais especificamente as 

notas fiscais emitidas pela empresa requerida em março de 2016, as quais 

perfazem um montante de R$102.085,00 (cento e dois mil e oitenta e cinco 

reais), além de ter requerido a condenação da requerida ao pagamento de 

danos morais em valor não inferior à R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nos 

termos do artigo 292, inciso II, do CPC, o valor da causa constará da 

petição inicial e será, na ação que tiver por objeto a existência de ato 

jurídico, o valor do ato ou de sua parte controvertida. Ademais, o inciso VI 

do mesmo artigo acima citado dita que o valor da causa na hipótese de 

cumulação de pedidos corresponderá à soma de todos eles, assim, a 

pretensão do autor na presente demanda perfaz o montante de R$ 

112.085,00 (cento e doze mil e oitenta e cinco reais). O referido valor 

supera e muito o teto dos Juizados Especiais, o qual é limitado a 40 

salários mínimos, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei 9.099/95. Assim, 

em obediência ao artigo 10, do CPC, determino que a parte autora se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do valor da causa que 

excede ao teto dos Juizados Especiais, sob pena de extinção do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-38.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FERREIRA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA DOS ANJOS VIEIRA OAB - MT25294/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000151-38.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ROBSON FERREIRA 

DAMASCENO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. CITE-SE para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se 

constar as advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que 

rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de 

que deve ser indeferido. A medida pleiteada exige, além da comprovação 

do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso não seja 

concedida neste momento processual, fundamentos relevantes apoiados 

em provas idôneas capazes de demonstrar convincente probabilidade de 

que, ao final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. No caso dos autos, 

entretanto, toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança 

do direito defendido pela parte reclamante decorre de informações 

unilaterais fornecidas pela mesma, circunstância que torna temerária a 

adoção da providência judicial reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE 

EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E 

SERASA. PEDIDO INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA 

QUE CONVENÇA O JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. 

DECISÃO CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA 

RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-69.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA AVELINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000136-69.2020.8.11.0010. REQUERENTE: GABRIELA AVELINO 

RODRIGUES REQUERIDO: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. 

Vistos, etc. 1. CITE-SE para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 
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microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. A requerente alega estar sendo vítima de uma cobrança 

indevida por produto não adquirido, qual seja a assinatura mensal de 

plataforma de streaming (netflix), ocorre que em análise das alegações 

feitas na inicial e seus documentos anexos não vislumbro hipótese de 

deferimento da medida liminar pleiteada. A concessão da tutela antecipada 

exige, além da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo caso não seja concedida neste momento processual, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos 

fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstância que torna temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO 

AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O 

JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO 

CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-54.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROBERTO RICAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI RAQUEL RICAS OAB - MT16264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

DANILO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000137-54.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ANDERSON ROBERTO RICAS 

SILVA REQUERIDO: ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA, DANILO DE OLIVEIRA 

Vistos, etc. 1. CITE-SE para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. Os documentos trazidos na inicial não permitem, em sede 

de cognição sumária, que seja determinada a transferência dos débitos da 

referida motocicleta à pessoa da requerida, em especial pelo fato de não 

ter sido juntado comprovante do negócio jurídico de compra e venda, bem 

como pelo fato de no documento de transferência do veículo constar 

apenas a assinatura do requerente (inclusive no local destinado à 

assinatura do comprador). A medida pleiteada exige, além da 

comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

caso não seja concedida neste momento processual, fundamentos 

relevantes apoiados em provas idôneas capazes de demonstrar 

convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial poderá ser 

acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstância 

que torna temerária a adoção da providência judicial reclamada. Nesse 

sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO 

CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE 

PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O JULGADOR DA 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO CORRETAMENTE 

LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a existência de prova 

inequívoca e que convença o julgador da verossimilhança da alegação. 2. 

Afirmações com base em declarações particulares e elaboradas 

unilateralmente pelo agravante não têm o poder de convencimento, além 

de não se constituírem em prova inequívoca. 3. Ausentes os requisitos do 

artigo 273, do Código de Processo Civil , mostra-se correta a decisão 

monocrática que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 4. Agravo 

de Instrumento conhecido e não provido. (TJPR. AI 500720-7. DJE 

12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição sumária e diante da inexistência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte e o perigo 

de dano, INDEFIRO a tutela de urgência neste momento processual. 3. 

Tomem-se as demais providências de estilo. 4. Int. Cumpra-se. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-28.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000184-28.2020.8.11.0010. REQUERENTE: MARIANA ROSA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1. CITE-SE para comparecer 

à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta da 

conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do art. 

18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. 

Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, 

chego à conclusão de que deve ser indeferido. A medida pleiteada exige, 

além da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo caso não seja concedida neste momento processual, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos 

fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstância que torna temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO 

AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O 

JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO 

CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 
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invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz 

de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-67.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THALISON DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000162-67.2020.8.11.0010. REQUERENTE: THALISON DA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme 

pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no 

§1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados 

Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em 

caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A medida 

pleiteada exige, além da comprovação do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo caso não seja concedida neste momento 

processual, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda 

a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstância que torna temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO 

NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O 

JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO 

CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-97.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DE FATIMA VIEIRA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000160-97.2020.8.11.0010. REQUERENTE: CLEIDE DE FATIMA VIEIRA 

QUEIROZ REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme 

pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no 

§1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados 

Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em 

caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A medida 

pleiteada exige, além da comprovação do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo caso não seja concedida neste momento 

processual, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda 

a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstância que torna temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO 

NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O 

JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO 

CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz 

de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-15.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATA NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000159-15.2020.8.11.0010. REQUERENTE: JHONATA NUNES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme 

pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no 

§1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados 

Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em 

caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A medida 

pleiteada exige, além da comprovação do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo caso não seja concedida neste momento 

processual, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda 

a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstância que torna temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO 

NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O 

JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO 

CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a 
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concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz 

de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-30.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE MASSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000158-30.2020.8.11.0010. REQUERENTE: LEILIANE MASSA DE JESUS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A medida pleiteada 

exige, além da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo caso não seja concedida neste momento processual, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos 

fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstância que torna temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO 

AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O 

JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO 

CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz 

de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-65.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA VITOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000091-65.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ADRIANA VITOR DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Instada a se manifestar, a parte requerente alega não ter sido 

notificada da apuração de anormalidade em sua Unidade Consumidora, tal 

qual prevista no artigo 133, da Resolução 414 da ANEEL, fato este que, 

quando consideradas as demais alegações e documentos trazidos na 

inicial, confere plausibilidade jurídica ao pedido formulado. O perigo da 

demora também é evidente, pois, no caso, encontra-se a Requerente com 

seu nome negativado, experimentado todos os dissabores de tal condição, 

bem como corre o risco de ter o fornecimento de energia elétrica em sua 

residência suspenso em razão dos débitos ora discutidos. Ademais, 

consigno que a medida não se mostra irreversível, pois, restando a 

Requerida vencedora ao final da demanda, bastará que tome as 

providências cabíveis à cobrança de eventual débito reconhecido em seu 

favor. Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino que a Requerida realize, no prazo de 05 dias, a retirada do 

nome da Requerente de todos os cadastros de negativação de crédito e 

dê baixa em eventuais protestos, desde que relativos aos valores 

discutidos na presente demanda, bem como se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na residência da requerente por tais 

valores, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). II - 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. 3. Sem prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte 

Requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim 

de que cumpra o determinado e compareça à audiência de conciliação a 

ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser assistida por 

advogado e deverá, sendo o caso, oferecer defesa escrita no prazo legal, 

sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição 

inicial. IV - INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e para a 

audiência de conciliação a ser designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. V - Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença
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CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002401-78.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JOSELINO BEVILAQUA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por JOSELINO BEVILAQUA, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Relata a parte autora que teve indeferido o pedido de transferência 

da unidade consumidora de energia elétrica junto a parte ré, sob 

fundamento de que tal unidade apresenta débitos, pugnando ao final para 

que a parte reclamada seja obstada em proceder a transferência da 

unidade consumidora, bem como, a indenizá-la pelos de danos morais e 

materiais sofridos. Tutela de urgência deferida. Em contestação, a parte 

reclamada alega em síntese, que não fora demonstrada a realização de 

contrato de aluguel do imóvel com o usuário da unidade consumidora, 

afirmando ainda ausência de ilícito e dever de indenizar, tendo em vista 

que a unidade consumidora apresente débitos, o que impede a 

transferência, pugnando ao final pela improcedência da demanda e pedido 

contraposto. Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito da 

demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. Temos por regra, que nos litígios envolvendo 

relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a 

ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como 

fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano 

econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque não 

raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu 

direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu 

alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da prova. 

Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o que 

faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora afirma ter sido impedida pela parte ré, de realizar a 

transferência da unidade consumidora de energia elétrica, situada em 

imóvel de sua propriedade, tendo em vista a existência de débitos em 

nome de terceiro. De início, verifico que restou incontroverso nos autos, 

que a parte autora é a legítima proprietária do imóvel, onde se encontra 

instalada a unidade consumidora de nº 6/9231058-0, referente serviço de 

fornecimento de energia elétrica junto a parte ré. No presente caso, em 

pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de conduta ilícita, sob a 

justificativa de que inexiste contrato de aluguel entre a parte autora e o 

titular da unidade consumidora, verifica-se dos autos através do 

documento de id 24716722, que a parte reclamante é a proprietária do 

imóvel, bem como de que a Unidade Consumidora se encontra em nome de 

terceiro. Ora, estando a Unidade Consumidora em nome de terceiro, é 

certo que este apresentou a documentação necessária para o 

cadastramento junto a parte ré, de modo que independente da 

apresentação ou não do contrato de locação pela parte autora, fato é que 

esta, proprietária do imóvel, se encontra impedida de realizar a ligação da 

Unidade, em decorrência de débito de terceiro, responsável pela 

titularidade da unidade consumidora instalada no imóvel. No caso em tela, 

de acordo com os documentos carreados nos autos, restou incontroverso 

que a parte reclamante solicitou a transferência de titularidade da unidade 

consumidora, sendo comprovado pela mesma através de requerimento e 

notificação protocolados junto a parte ré. Outrossim, no que tange a 

responsabilidade e a possibilidade de transferência da Unidade 

Consumidora, impende tecermos algumas considerações. Define-se a 

responsabilidade do consumidor de energia em face da cobrança do 

serviço fornecido e eventualmente não pago a partir do contrato ou do 

cadastro com a concessionária, sendo responsável pelo pagamento das 

faturas aquele que constar como usuário. Isso porque, ao contrário da 

tese defensiva, o contrato de fornecimento de energia elétrica é do tipo 

intuitu personae, ou seja, é um contrato pessoal, sendo estranha à 

concessionária a relação jurídica consolidada em contrato com terceiros. 

A lei não estipula ser o fornecimento de energia obrigação real, possuindo 

caráter exclusivamente pessoal. A energia é fornecida para que pessoas 

a utilizem e por isso não têm relação direta com o bem, mas com os 

usuários, assim é porque o fornecimento se dá mediante contrato e a 

existência ou inexistência de direito real subjacente é indiferente à 

obrigação. Diante disto, não pode a parte reclamante ser responsabilizada 

por débitos correspondentes ao período em que não residia no imóvel, 

incumbindo os consumos anteriores ao antigo consumidor, e não ao atual 

proprietário do imóvel, haja vista a inexistência de obrigação de natureza 

propter rem. Esse é o entendimento da Egrégia Turma Recursal do Estado 

do Mato Grosso, vejamos: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - NEGATIVA 

DA RECLAMADA EM REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE 

DA UNIDADE CONSUMIDORA PARA O NOME DA PARTE RECORRIDA - 

EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO PENDENTE DE RESPONSABILIDADE 

DE USUÁRIO ANTERIOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE 

IPSA - DEVER DE INDENIZAR QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 

OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Mostra-se abusiva a 

conduta da concessionária de energia elétrica em condicionar a ligação da 

energia ao pagamento de débito preexistente, em nome de terceiro.2- 

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, 

pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o 

chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso 

concreto se satisfaz pela simples verificação da negativa da empresa 

recorrente em efetuar a transferência da titularidade da UC para o nome 

da parte reclamante.3- Com relação ao valor indenizatório, tenho que a 

quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada 

ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte 

recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento 

ilícito.4- Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se 

tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano 

moral, os juros de mora fluem a partir da citação.5- Havendo falha na 

prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.6- Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da 

Lei nº 9.099/95. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 17/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018) (Grifei) No mesmo 

sentido vem decidindo o E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL - CORTE IRREGULAR DO FORNECIMENTOS DE ENERGIA 

ELÉTRICA - TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UNIDADE 

CONSUMIDORA SEM AUTORIZAÇÃO - DANO MORAL - CONFIGURADO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de 

concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade 

civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco 

administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada 

no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Na qualidade de 

concessionária de serviço público e fornecimento de energia elétrica, tem 

o dever de prestar com regularidade e eficiência seu serviço, de modo 

que é sua a responsabilidade de manutenção, conservação e 

funcionamento das redes de energia elétrica. Na hipótese, houve a 

transferência indevida da titularidade da unidade consumidora pertencente 

ao Apelado e não bastasse isso, houve o corte no fornecimento do 

serviço, deixando os usuários desabastecidos. Para que incida o dever de 

indenizar pelo dano moral, o sofrimento físico ou psicológico deve ser 

decorrente de ação ilícita voluntária, comissiva ou omissiva, imputável ao 

agente responsável pelos abalos causados à vítima, em razão de atos 

que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, 

provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à 

sensibilidade moral e violem os direito de personalidade de quem os alega. 

Não se pode qualificar como mero dissabor a interrupção do fornecimento 

de energia devido a situação a que o consumidor não deu causa. O 

arbitramento da indenização deve pautar-se em parâmetros razoáveis, 

atentando para a extensão do dano, as condições dos envolvidos, 

considerando, ainda, o caráter pedagógico e repressor da medida, sem 

que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou. A 
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indenização do dano moral deve considerar as condições pessoais do 

ofensor (concessionária de energia elétrica) e do ofendido (proprietário de 

quitinetes e seus inquilinos), a intensidade de dolo ou culpa (corte irregular 

da energia elétrica) e a gravidade dos efeitos (suspensão do fornecimento 

de energia elétrica para os moradores das quitinetes), para que o 

resultado não seja insignificante, a estimular a prática do ato ilícito, nem tão 

elevado que cause o enriquecimento sem causa da vítima. (Ap 

83536/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017) (Grifei) Outrossim, o artigo 128, § 1º, da Resolução 414/2010 

da ANEEL, de forma expressa veda o condicionamento de ligação de 

unidade consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de 

terceiro, na hipótese dos autos, senão vejamos: Art. 128. Quando houver 

débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a 

distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos: § 1º A 

distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I 

e II ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito 

pendente em nome de terceiros, exceto quando ocorrerem, 

cumulativamente, as seguintes situações: (Incluído pela REN ANEEL 479, 

de 03.04.2012) Em decorrência dessa responsabilidade que era de 

incumbência de terceiros, certo é que a parte reclamada não pode 

condicionar a transferência da titularidade daquela unidade consumidora 

ao pagamento dos débitos correspondentes. Assim, tenho que 

efetivamente houve falhas na prestação do serviço, vez que, a parte 

reclamada não se dispôs em solucionar de maneira eficiente o problema 

apresentado pela parte autora, ora consumidor. Na espécie trata-se de 

relação de consumo onde deve ser aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, tendo em vista a adequação das partes ao conceito de 

fornecedor e consumidor. E assim sendo, a responsabilidade da empresa 

aérea, prestadora do serviço de transporte, por eventual dano causado 

ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou 

culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não 

tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Compulsando os autos, o 

demasiado atraso injustificado na resolução da transferência da unidade 

consumidora, aliado ao descaso da parte reclamada que não envidou 

qualquer tipo de esforço para solução do impasse, demonstram que a 

hipótese ultrapassa os limites do mero dissabor do cotidiano, 

demonstrando a presença dos danos morais que merecem compensação 

pecuniária. O dano moral, neste caso, decorre da frustração da 

expectativa de usufruir o produto pelo qual pagou, tendo que percorrer 

longa e tormentosa trajetória para receber o produto, tudo isto somado ao 

desrespeito com que foi tratado o consumidor. Por certo que tudo isto 

causa à parte sentimento de impotência e fraqueza ante a ilicitude da 

recusa em cumprir obrigação contratualmente estabelecida. A parte 

reclamante sofreu, pois, lesão decorrente da frustração, da angústia, da 

sensação de impotência, em razão de necessitar do serviço ofertado pela 

parte ré, posição em consonância com a Jurisprudência dominante. Não é 

apenas o ataque à honra que pode conduzir à reparação por danos 

morais, mas toda mácula aos atributos da personalidade, ou seja, aqueles 

direitos que são inerentes à pessoa. É também o caso de descaso, de 

desrespeito aos direitos do consumidor que adquire bens e não os 

recebe. Não se compreende como mero dissabor o fato que impede o ser 

humano de usar de seus direitos, mormente quando, por má prestação de 

serviço, a pessoa fica obstada de usufruir dos serviços. Na fixação da 

indenização do dano moral vale-se o julgador da lógica do razoável e dos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante do valor do 

produto, evitando a industrialização do dano moral. Os artigos 186 e 927 

ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição 

da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, 

resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de saneamento do 

problema apresentado, a condenação da parte ré é medida que se impõe. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, 

formulada pela parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. 

Compulsando os autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas 

aptas a demonstrar a veracidade de suas alegações, passando ao largo 

de comprovar a contratação dos serviços pela parte autora que, 

supostamente originaram os débitos discutidos nos autos. Assim, diante 

da ausência de comprovação dos débitos, a improcedência do pedido 

contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

confirmar a tutela de urgência deferida nos autos; e 2 – condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43378 Nr: 488-98.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGMdM, KPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, defiro o petitório de fls. 119/119-verso, 

bem como determino a confirmação do mandado de prisão expedido às fls. 

116/117 para atualização do débito alimentar, devendo seu cumprimento 

ser efetuado imediatamente.

Ainda, determino que o Sr. Oficial de Justiça, em caso de no cumprimento 

ser negativo, certifique-se a existência de suspeita de ocultação pelo 

executado.

Ademais, atente-se a Secretaria Judicial ao cumprimento da prisão civil, 

conforme dispõe o artigo 528, § 3º, do CPC/2015.

Determino o cumprimento do referido mandado com supedâneo no artigo 

212, §2º, do CPC/2015.

Em relação ao pedido do item “4” das fls. 119-v, indefiro, devendo os 

autos voltarem conclusos após integral cumprimento desta decisão.

Expeça-se mandado de prisão, observando-se as cautelas legais, 

consignando, ainda, que o executado deverá ficar sob a responsabilidade 

da autoridade policial e mantido separado dos demais detentos, conforme 

dispõe o art. 1.445 da CNGC/MT.

Antes da expedição do mandado, remetam-se os autos ao Contador do 

Juízo para atualização do débito.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 43378 Nr: 488-98.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGMdM, KPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Processo nº 448-98.2012.811.0018

Código nº 43378

Vistos, etc.

Diante da certidão de fls. 169, NOMEIO a Dra. Marcia de Campos Luna, 

regularmente inscrita (a) na OAB/MT sob o nº 12418/O, para prosseguir 

com o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 21 de Janeiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36167 Nr: 332-81.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Bevilaqua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504, Aristides Jose Botelho de Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Luis Pereira 

Gonzalez - OAB:34937

 Promovo a intimação do advogado do requerido, para eventual 

impugnação, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60342 Nr: 2927-48.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Handerson Luis Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biotec - Biotecnologia, Pesquisa, 

Pós-Graduação e Educação Integral Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NO PRAZO LEGAL 

DO OFÍCIO DA EMPRESA OI S.A DE FLS. 153, REQUERENDO O QUE DE 

DIREITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123921 Nr: 1024-65.2019.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. V. Garcia Veículos-ME, Luzia Victor Garcia, José 

Geremias Garcia Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16691 OAB/MT

 Promovo a intimação da advogada do embargado para apresentar 

contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64179 Nr: 1529-32.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Romualdo de Araujo Kolinsque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312O, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT

 Proceder a intimação da parte autora para efetuar o recolhimento das 

custas necessárias para formação do incidente processual, conforme 

determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36837 Nr: 1003-07.2010.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sergio de Col

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rivair José Póvoa, Andyra Maria Pinheiro 

Piovesan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Galvão Domingues - 

OAB:19296, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418, Rodrigo 

Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT

 Intimação do patrono da parte autora para que providencie o recolhimento 

de diligência junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, para cumprimento do mandado de reintegração de posse, 

conforme determinação judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57016 Nr: 3247-35.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Bernardo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Anete Silva Camara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Promovo vista dos autos ao advogado do autor para se manifestar nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42848 Nr: 3278-89.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HPdOS, Maria Aparecida Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali do Brasil Companhia Nacional de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - OAB:5810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a Dra. Simoni Bergamaschi da Fonseca, OAB/MT 5810, e Dr. 

Marcio Teixeira da Fonseca OAB/MT 8393-A para manifestarem quanto à 

decisão proferida de fls. 118/118 -V, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 63506 Nr: 923-04.2014.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamara da Silva Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Fernanda Dias Azoia - 

OAB:16.273/MT, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT

 Processo nº: 923-04.2014.811.0018

Código nº: 63506

Vistos, etc.

Com fulcro no artigo 782, §§ 3º a 5° do CPC, desde já DETERMINO, a 

inclusão do nome dos requeridos junto ao SERASA, que poderá ser 

baixado, independentemente de nova ordem judicial, em caso de pronto 

pagamento da totalidade da obrigação (§ 4°, art. 782 do CPC).

 DEFIRO o requerimento formulado à fl. 142, razão pela qual, SUSPENDO o 

curso da marcha processual, pelo prazo de 120 dias.

Transcorrido o lapso temporal aludido, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 15 dias, sendo o silêncio interpretado como 

quitação do débito em questão.

Juara/MT, 22 de Outubro de 2019.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 19569 Nr: 1993-37.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Custódio Jorge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Certifique-se a tempestividade dos embargos interpostos.

Apense-se aos autos código 19569.

Sendo tempestivos, recebo os embargos à execução no efeito meramente 

devolutivo.

INTIME-SE a parte embargada/exequente para apresentar impugnação no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 17 da LEF.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57412 Nr: 3650-04.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Custódio Jorge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Certifique-se a tempestividade dos embargos interpostos.

Apense-se aos autos código 57412.

Sendo tempestivos, recebo os embargos à execução no efeito meramente 

devolutivo.

INTIME-SE a parte embargada/exequente para apresentar impugnação no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 17 da LEF.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 31293 Nr: 3714-53.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Custódio Jorge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Intime-se pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34384 Nr: 1913-68.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Paulo Correa de Mesa-ME, Luiz Paulo 

Correa de Mesa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Embora a parte executada tenha sido intimada acerca da restrição 

veicular, conforme consta à fl. 61, esta manteve-se silente.

 Destarte, nomeio a Defensoria Pública para manifestar quanto ao pedido 

de fl. 68, remetam-se os autos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36708 Nr: 871-47.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E. de Oliveira Comércio - ME, José Evanildo 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Certifique-se a tempestividade dos embargos interpostos.

Distribuam-se os embargos apartados e apense-se aos autos código 

36708.

Sendo tempestivos, recebo os embargos à execução no efeito meramente 

devolutivo.

INTIME-SE a parte embargada/exequente para apresentar impugnação no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 17 da LEF.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes
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 Cod. Proc.: 17620 Nr: 98-41.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Martins Azoia-EPP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 D E C I S Ã O

 Diante da manifestação da Procuradoria da União (fl. 105) defiro o pedido 

de conversão em renda dos valores depositados nos autos.

Determino a expedição de alvará judicial que deverá ser preenchido com o 

CNPJ da Instituição, podendo proceder a busca de dados no sistema 

Siscon.

Intime-se a União para apresentar nova guia, já que a apresentada às fl. 

87 encontra-se com a data de validade vencida.

Vinda a nova guia, expeça-se o alvará.

Com a expedição do respectivo alvará venha-me concluso para liberação.

Após assinado, deverá o alvará ser encaminhado via malote digital à conta 

única juntamente com a Guia em branco e cópia de liberação do alvará 

para que o TJMT proceda o pagamento do débito.

Com a vinda do comprovante de pagamento, vista a Fazenda Nacional 

para manifestar acerca da satisfação do débito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 23191 Nr: 1374-73.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Birnfeld, Iraci Fuhr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO TEIXEIRA DA 

FONSECA - OAB:8393, MarcioTeixeira da Fonseca - OAB:15.127, 

Simone Bergamaschi da Fonseca - OAB:5.810

 DESPACHO

DEFIRO o pleito de fl. 130.

Cite-se a parte executada conforme requerido pela exequente nos 

mesmos endereços diligenciados anteriormente (fls. 127 e 129).

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36441 Nr: 607-30.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genetriz Euripedes Ferreira Martins-ME, 

Genetriz Euripedes Ferreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Certifique-se a tempestividade dos embargos interpostos.

Distribuam-se os embargos apartados e apense-se aos autos código 

36441.

Sendo tempestivos, recebo os embargos à execução no efeito meramente 

devolutivo.

INTIME-SE a parte embargada/exequente para apresentar impugnação no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 17 da LEF.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33120 Nr: 817-18.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. Oliveira Ferragens Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Considerando o transito em julgado da sentença de fls. 44/45, remetam-se 

os autos ao arquivo.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 32520 Nr: 556-53.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Confecções Souza Rodrigues Ltda, Zulma 

Aparecida Souza Rodrigues, Elzo Carlos Borges de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Henrique de Paula 

Alves Ferreira - OAB:11354/MT, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 D E S P A C H O

 Mantenho a decisão de fls. 122/123 pelos seus próprios fundamentos.

 Intime-se a Fazenda Pública Estadual para que junte aos autos memória 

de cálculo atualizada da dívida, bem como requeira o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36671 Nr: 834-20.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. C. Garcia Bento Botton-ME, Kelly Cristina 

Garcia Bento Botton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Certifique-se a tempestividade dos embargos interpostos.

Distribuam-se os embargos apartados e apense-se aos autos código 

36671.

Sendo tempestivos, recebo os embargos à execução no efeito meramente 

devolutivo.

INTIME-SE a parte embargada/exequente para apresentar impugnação no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 17 da LEF.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36663 Nr: 826-43.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseli I. Rister Comercio - EPP, Roseli Inácio 

Rister

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

DEFIRO o pleito de fls. 51.

 Expeça-se carta precatória para citação do executado, no endereço 

indicado pelo exequente, independentemente de pagamento de diligência.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 25190 Nr: 3189-08.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Larissa Colchões e Eletro Móveis Ltda- ME, 

Larissa Ribeiro Galvão Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Certifique-se a tempestividade dos embargos interpostos.

Distribuam-se os embargos apartados e apense-se aos autos código 

25190.

Sendo tempestivos, recebo os embargos à execução no efeito meramente 

devolutivo.

INTIME-SE a parte embargada/exequente para apresentar impugnação no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 17 da LEF.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 26028 Nr: 4023-11.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel M. C. da Silva-ME, Raquel Morangueira 

Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 DEFIRO o pleito de fl. 90

Cite-se a parte executada conforme requerido pela exequente no 

endereço indicado por ela.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36374 Nr: 540-65.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simões e Marestone Ltda-EPP, Luzia Marestoni 

Simões, Lucia Marestone Fenerich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Indefiro o pedido de fls. 104/110, nos termos da CNGC o qual permite a 

liberação dos valores online penhorados apenas por meio de alvará 

eletrônico.

 Desse modo, intime-se a Fazenda Pública Nacional, para pugnar o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 1904 Nr: 6-15.1996.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Adalberto Golin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. dos Santos Art. Fotog. Ltda, Cícero Alves 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388-O, Henrique da Costa Neto - OAB:3710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 D E S P A C H O

Intime-se pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64639 Nr: 1942-45.2014.811.0018

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: J.J. de Almeida Madeiras EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calvap - Comércio de Peças Para Caldeiras 

Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Trata-se de medida cautelar com pedido liminar proposta por J.J DE 

ALMEIDA MADEIRAS EPP em face de CALVAP – COMÉRCIO DE PEÇAS 

PARA CALDEIRAS LTDA- ME, qualificados nos autos. Foi determinada a 

citação da empresa requerida, restando infrutífera. A requerente pugnou 

pelo redirecionamento do feito e a substituição do polo passivo pelo sócio 

GERALDO DONIZETI ANGELO (fls. 105/106).

 É o breve relato. Decido.

Ao analisar os documentos apresentados pela JUCEMAT (fls.98/102), 

notei que ocorreu o encerramento das atividades da parte requerida, no 

mais foi possível constatar que no distrato social de fl. 101 o sócio 

GERALDO DONIZETI ANGELO se responsabilizou pelo ativo e PASSIVO 

porventura supervenientes da sociedade ora extinta.

Desse modo, DEFIRO o pedido de fls. 105/106.

 Cite-se a parte requerida conforme pleiteado pela requerente no endereço 

por ela indicado.

Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-21.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000157-21.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:ANGELICA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial - Juara Data: 

17/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA 3/2020-CNPar

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Vagner Dupim Dias, Juiz de Diretor do 

Foro da Comarca de Juína, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o Servidor MARCIO JOSÉ FELBER, Gestor 

Administrativo II, matrícula 24587, estará em gozo de férias no período de 

29 de janeiro a 07 de fevereiro de 2020.

 RESOLVE:

 Art. 1º - DESIGNAR a servidora ANDREA RODRIGUES DE ALMEIDA , 

matrícula nº 10908, para exercer a função de Gestora Administrativa II e 

Distribuidora, em substituição no período de 29 de janeiro a 07 de fevereiro 

de 2020 .

 Publique-se e cumpra-se.

Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos e Divisão de 
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Controle e Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Vagner Dupim Dias

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000565-30.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação do exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000581-81.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARIA (REQUERENTE)

HELENA MARIA GONCALVES (REQUERENTE)

ILDA MARIA (REQUERENTE)

ADENILSON CAMPOS MARIA (REQUERENTE)

LISANGELA MARIA (REQUERENTE)

CLEIDE MARIA (REQUERENTE)

ADILSON CAMPOS MARIA (REQUERENTE)

A. C. M. (REQUERENTE)

AMILTON MARIA (REQUERENTE)

ANDERSON CAMPOS MARIA (REQUERENTE)

MARIA DAS GRACAS (REQUERENTE)

MARLI MARIA (REQUERENTE)

VALDETE MARIA SANTOS (REQUERENTE)

R. C. M. (REQUERENTE)

CLAUDETE MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

AILTON MARIA (REQUERENTE)

CLEONICE MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILIS MARIA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LUIS FELIPE AVILA PRADO (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

SOLANGE CAMPOS MARIA OAB - 010.479.411-98 (REPRESENTANTE)

MUNICIPIO DE JUINA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação do herdeiro Ailton Maria para que compareça em juízo para 

assinar termo de compromisso e colheita da assinatura do compromissado 

nomeado.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000616-41.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO CARLOS DO PRADO SILVA (EXECUTADO)

ROBERTO APARECIDO COLACRAI (EXECUTADO)

INDEPENDENCIA S.A. (EXECUTADO)

ROBERTO GRAZIANO RUSSO (EXECUTADO)

LAERCIO LAURINDO SPINELLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

URUBATAN SALLES PALHARES OAB - SP21170 (ADVOGADO(A))

WALTER GIL GUIMARAES OAB - SP303897 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Autos nº: 1000616-41.2016.8.11.0025 Excipiente: Andre 

Skirmunt Excepto: Estado de Mato Grosso EXECUÇÃO FISCAL VISTOS. 

Trata-se de exceção de pré-executividade interposta incidentalmente à 

execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública estadual e aparelhada na 

Certidão de Dívida Ativa nº 20147208, extraída a partir de procedimento 

administrativo tributário no qual teria sido apurada a omissão pela pessoa 

jurídica que figura como obrigada principal (Independência S.A.) quanto ao 

dever de estornar crédito fiscal que havia sido apropriado pela 

contribuinte para compensação com débitos tributários regulares. Em 

síntese afirma o excipiente, que foi incluído no polo passivo da execução 

fiscal, como coobrigado, sem nunca ter sido sócio da empresa devedora, 

porque manteve vínculo com a sociedade anônima, somente no período de 

2007 a 2009, e mesmo assim, na condição de Diretor Comercial da 

empresa, conforme consta na ata de reunião do Conselho de 

Administração da S/A, realizada na data de seu desligamento (julho de 

2009) e que foi regularmente inscrita na JUCESP, onde a sociedade havia 

sido constituída. Desse modo, afirma ser absolutamente ilegítimo a figurar 

no polo passivo da execução fiscal, porque além de compor a direção 

executiva da sociedade e não seu conselho de administração, o débito foi 

originado e lavrado mais de 5 anos depois de seu desligamento da 

empresa executada. Manifestando-se sobre a exceção, malgrado afirme 

que a culpa pelo erro tenha sido dos sócios da empresa, que não teriam 

registrado na SEFAZ/MT a modificação administrativa havida, admitiu o 

ente estatal que o direcionamento da execução fiscal contra o excipiente e 

outros três executados era mesmo equivocada, requerendo a substituição 

da CDA, sem qualquer ônus sucumbencial, porque inexistiria má-fé da 

Fazenda Pública. Diretamente ao ponto, constatado o erro crasso 

cometido pela Fazenda Estadual em considerar como coobrigada pessoa 

física que pertencia ao quadro de direção operacional de sociedade 

anônima como sócio-gerente/administrador, para f ins da 

responsabilização tributária prevista no art. 135 do CTN, que se agrava 

pelo fato de ter o pretenso coobrigado se desligado da sociedade anônima 

mais de um lustro de tempo antes do lançamento tributário, é evidente que 

a exceção aviada merece acolhimento e, portanto, deve ser excluído do 

polo passivo da execução fiscal o sr. Andre Skirmunt, extinguindo-se, 

contra ele a ação executiva, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 

485, VI, do NCPC. Ademais, acerca da boa ou má-fé do ente federativo na 

inclusão do excipiente no polo passivo da execução fiscal, é questão 

absolutamente descabida e sem motivo para conhecimento e decisão, já 

que o erro no redirecionamento está claro e reconhecido e como foi 

necessária a manifestação/intervenção do executado para que o 

equívoco fosse reconhecido e consertado, então, é evidente que incide na 

hipótese a ideia de causalidade a justificar a condenação do exequente 

nos ônus sucumbenciais, como, aliás, ensina Theotônio Negrão em nota 

ao artigo 12, da Lei 6.830/80: “Se a Fazenda Pública substituiu ou 

emendou a Certidão de Dívida Ativa após o recebimento de embargos, com 

a redução do débito, deve ser considerada sucumbente com relação à 

diferença entre a quantia inicialmente cobrada e aquela posteriormente 

reduzida (RTFR 123/43)” (NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil e 

Legislação Processual em vigor, 31ª ed., Saraiva: São Paulo, 2000, p. 

663). Por fim, pretende a Fazenda exequente a substituição da Certidão de 

Dívida Ativa, com a indicação correta dos coobrigados, o que encontra 

amparo no art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80, que assim dispõe: 'até a 

decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser 

emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo 

para embargos.' Sobre a questão, refere-se Súmula 392 do STJ, nos 

seguintes termos: Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a 

certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, 

quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada 

modificação do sujeito passivo da execução. Nesses termos, acolho a 

exceção de pré-executividade oposta por Andre Skirmunt, para 

reconhecer sua ilegitimidade passiva, extinguindo a execução fiscal 

quanto a ele, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do 

CPC/15, condenando a Fazenda Pública excepcionada, ao pagamento de 

custas processuais e honorários sucumbenciais ao patrono do excipiente, 

os quais, forte na regra do art. 85, § 3º do Código de Ritos vigente, fixo em 

10% sobre o valor da execução atualizada. Doutro lado, considerando o 

pedido verbalizado na petição estatal, oficie-se ao juízo da Comarca de 

Jundiaí – SP (Vara Distrital de Cajamar), a fim de habilitar o crédito 

exequendo  nos  a u t o s  d a  r e c u p e r a ç ã o  j u d i c i a l  ( n . 

0039687-52.2008.826.0309), citando-se o administrador judicial da 

empresa recuperanda para os fins legais. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 10 de maio de 2019. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 532 de 1001



Processo Número: 1000621-63.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUNES & NUNES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do credor para apresentar cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa e dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95018 Nr: 3273-75.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IKFP, ALFP, ACFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGPFV"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação em vigor, bem como do Provimento 

56/2007/CGJ, e, diante do decurso de prazo de suspensão dos autos, 

impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte exequente para 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95020 Nr: 3275-45.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IKFP, ALFP, ACFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGPFV"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação em vigor, bem como do Provimento 

56/2007/CGJ, e, diante do decurso de prazo de suspensão dos autos, 

impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte exequente para 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88080 Nr: 2138-62.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO BATISTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Nos termos da Legislação em vigor, bem como do Provimento 

56/2007/CGJ, e, diante do decurso de prazo de suspensão dos autos, 

impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte exequente para 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96336 Nr: 4736-52.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ZACHARIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO E SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:OAB/MT 15.312, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:OAB/MT 8.435

 INTIMAÇÃO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR NOS AUTOS, ANTE O DECURSO DE PRAZO DE 

SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39063 Nr: 2960-27.2007.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO DA SILVA, REGIVALDO 

DUTRA, NIVALDO BARBOSA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIRESTAR O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49001 Nr: 2040-82.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR J PALMEIRA, ODAIR JOSÉ PALMEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103812 Nr: 4348-18.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECP, JDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:16853

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, INFORMAR QUANTO AO PAGAMENTO INTEGRAL DA 

AVENÇA FIRMADA NOS AUTOS.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001834-02.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. S. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

SANDRA SCHERAIBER DA SILVA OAB - 023.188.111-80 

(REPRESENTANTE)

DEBORA CRISTINE BARBOSA OAB - MT26671/O (ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. O. D. S. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
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manifestar-se acerca da certidão de id nº 28489939, requerendo que 

entender de direito. JUÍNA, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000008-43.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TAVARES DE LIMA (REQUERENTE)

MARIZETE SANTOS DE LIMA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0015177A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENJAMIN TAVARES DE LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ILMA TAVARES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

Jurandir Tavares de Lima (TERCEIRO INTERESSADO)

ADEMIR TAVARES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

VILMA TAVARES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEX SANDRO GOBBI DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se o inventariante para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informar o endereço atualizado de ILMA TAVARES DE LIMA e seu esposo 

ALEX SANDRO GOBBI DA SILVA. Intime-se o inventariante para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar e comprovar nos autos o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça. Intime-se o inventariante para, no prazo 

de 60 (sessenta) dias, juntar aos autos as últimas declarações, 

juntamente com o esboço de partilha, bem como a GIA-ITCMD, 

acompanhada da avaliação dos bens realizada pela autoridade 

fazendária, o demonstrativo do cálculo e o comprovante de recolhimento 

do imposto de transmissão causa mortis (ITCMD), ou, se for o caso, a 

declaração de isenção emitida pela Fazenda Pública Estadual. JUÍNA, 31 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho 

Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149757 Nr: 5064-69.2019.811.0025

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDMG, MABN, EBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMN, KJB, CDAP-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, LAURA GABRIELLY GOMES 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 24.863/O

 (...) " DETERMINO seja a genitora pessoalmente intimada e advertida de 

que não mais serão toleradas atitudes que exponham a menina Eloisa a 

situações de conflitos, discussões ou assuntos que não sejam próprios à 

sua idade (...)"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 141841 Nr: 4686-50.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAG, CG, CDJ, CTDJ-M, PEASDT, 

PASDLDCEDAID, MGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BERLEZI 

COIMBRA - OAB:27827

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 101/102 proferida em plantão 

judicial.

OFICIE-SE a rede de apoio (CREAS, Conselho Tutelar, equipe 

multidisciplinar do Juízo) a fim de que diligenciem em busca de família 

extensa do infante.

Notifique-se a Equipe Multidisciplinar do Juízo para que realize estudo 

psicossocial na residência do Sr. Cidraque, devendo aportar aos autos 

relatório técnico no prazo máximo de 20 dias.

No mais, designo audiência concentrada para o dia 06 de março de 2020 

às 14h30.

 Procedam-se às intimações e comunicações do CREAS, Assistência 

Social, Conselho Tutelar, Psicóloga do TJMT, Assistente Social do TJMT, 

Psicóloga do Lar, Assistente Social do Lar, Diretora do Lar, Agentes da 

Infância e Juventude, bem como do infante, dos requeridos e da Sra. 

Miriam, com as advertências legais.

Aos requeridos, no ato da intimação, deverá ser indagado se possuem 

condições de contratar advogado, em caso de resposta negativa, nomeio 

desde já como defensor dativo o Dr. Leonardo Berlezi Coimbra, OAB/MT 

27827.

 Notifique-se o advogado nomeado de que passará a atuar na defesa dos 

requeridos.

Por fim, determino à Secretaria Judicial que promova a juntada de cópia do 

CPF do menor de idade nos autos, caso ainda referido documento ainda 

não tenha sido juntado ao feito.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 30 de janeiro de 2020.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 150471 Nr: 5531-48.2019.811.0025

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDMG, AD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD, TMDC, CDC, ASDC, EMP, RDM, PEASDT, 

PASDLDCEDAID, CDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 52.

No mais, designo audiência concentrada para o dia 06 de março de 2020 

às 15h00.

 Procedam-se às intimações e comunicações do CREAS, Assistência 

Social, Conselho Tutelar, Psicóloga do TJMT, Assistente Social do TJMT, 

Psicóloga do Lar, Assistente Social do Lar, Diretora do Lar, Agentes da 

Infância e Juventude, bem como do infante e dos requeridos, com as 

advertências legais.

Aos requeridos, no ato da intimação, deverá ser indagado se possuem 

condições de contratar advogado, em caso de resposta negativa, nomeio 

desde já como defensora dativa a Dra. Hilonês Nepomuceno, OAB/MT 

14.764-B.

Notifique-se a advogada nomeada de que passará a atuar na defesa dos 

requeridos.

Por fim, determino à Secretaria Judicial que promova a juntada de cópia do 

CPF do infante nos autos, caso ainda referido documento ainda não tenha 

sido juntado ao feito.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 30 de janeiro de 2020.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 48504 Nr: 2304-02.2009.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY JOSÉ LUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDETE ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos, etc.

Às fls. 161/162, vem a parte exequente informar o não recolhimento das 
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custas judiciais e taxa judiciária por haver nos autos principais (cód. 

46112) a concessão da Gratuidade da Justiça em seu favor. Por esta 

razão, requereu que os efeitos das benesses sejam estendidos aos 

presentes embargos.

 Com efeito, não há óbice ao acolhimento do pedido da peticionaria, pois, 

ainda que a natureza dos embargos à execução seja de ação autônoma, 

deve-se estender à mesma o benefício da gratuidade concedida na ação 

principal, uma vez tratar-se dos mesmos litigantes. Por esta razão, defiro o 

pretendido no referido petitório.

Por outro lado, consigno que as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se com o transcurso do prazo 

quinquenal, consoante art. 98, § 3º do CPC/2015.

Por derradeiro, após as devidas intimações, remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Juína/MT, 27 de janeiro de 2020.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 46718 Nr: 996-28.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES - COOP. DE CRÉD.VALE DO 

JURUENA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO SOARES CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR DA SILVA DANTAS - 

OAB:19755/MT, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, 

PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ALBERTO DE SOUZA 

- OAB:3439/MS

 Vistos, etc.

Intime-se o exequente para se manifestar acerca da devolução da carta 

precatória no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

Juína/MT, 28 de janeiro de 2020.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 91548 Nr: 5976-13.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAILY COUTINHO FIGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:14.411/MT

 Vistos, etc.

É de conhecimento notório nesta Comarca que o Sr. Daily Coutinho 

Figueira, ora executado, faleceu.

Falecido o executado, cumpre a regularização do polo passivo da 

demanda com a sucessão processual pelo seu espólio ou pelos seus 

sucessores, conforme art. 110, CPC/2015.

Assim, intime-se o exequente para promover, em 02 (dois) meses, a 

citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, 

dos herdeiros, prazo em que o processo ficará suspenso, nos termos do 

art. 313, § 1º do CPC/2015.

 Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso.

Às providências.

Juína/MT, 28 de janeiro de 2020.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 91554 Nr: 5983-05.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MZA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA ME, ALBERTO ZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT, servio tulio de barcelos - OAB:44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Defiro o requerimento de fl. 157 e determino a suspensão do curso da 

presente execução, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso 

III do Novo Código de Processo Civil.

2. Decorrido o prazo de um ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, não havendo manifestação da parte 

exequente, determino, desde já, o arquivamento dos autos sem baixa na 

distribuição (art. 921, § 1º, NCPC).

3. Decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a contar da data do 

arquivamento, intime-se a exequente para manifestar o que entender por 

direito no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Empós, conclusos.

Às providências.

 Juína/MT, 28 de janeiro de 2020.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 120422 Nr: 1691-35.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a exequente, nos termos do artigo 183, § 1º do NCPC, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer alguma diligência útil a fim de dar 

prosseguimento do feito quanto aos valores remanescentes, sob pena de 

arquivamento provisório (art. 40, LEF).

Cumpra-se.

Às providências.

Juína/MT, 29 de janeiro de 2020.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 103316 Nr: 4042-49.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MQDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDS, SMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de alimentos ajuizada por Marinalva 

Querino dos Santos, em face de Sergio Marcio dos Santos, já qualificados.

Apresentou documentos.

Contudo, adveio pedido de desistência (fl. 97).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Breve relato. Decido.

Com efeito, não há óbice ao acolhimento do pedido.

Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da ação, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC/2015, razão por que JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil.

Ante ao princípio da causalidade, condeno a autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, suspensa a cobrança, ante ao 
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deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Determino o recolhimento de eventual mandado expedido.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juína/MT, 27 de janeiro de 2020.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 103317 Nr: 4043-34.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MQDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDS, SMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de alimentos ajuizada por Beatriz dos 

Santos, representada por Marinalva Querino dos Santos, em face de 

Sergio Marcio dos Santos, já qualificados.

Apresentou documentos.

Contudo, adveio pedido de desistência (fl. 92).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Breve relato. Decido.

Com efeito, não há óbice ao acolhimento do pedido.

Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da ação, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC/2015, razão por que JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil.

Ante ao princípio da causalidade, condeno a autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, suspensa a cobrança, ante ao 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Determino o recolhimento de eventual mandado expedido.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juína/MT, 27 de janeiro de 2020.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 119492 Nr: 1089-44.2016.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUAD JARRUS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO DE LAGE 

LANDEN BRASIL S/A, aduzindo que a sentença de fl. 147 foi omissa 

diante da ausência de pronunciamento sobre a máquina não apreendida, 

sobre a qual a decisão definitiva de mérito alcançaria.

Os embargos de declaração são tempestivos (fl. 152).

Em seguida vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Primeiramente, recebo os presentes embargos de declaração, em razão 

de sua tempestividade, sendo assim, passo à análise do mérito.

Segundo dicção do art. 1.022 do NCPC, cabem embargos de declaração 

quando houver na decisão impugnada obscuridade, contradição ou 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou a 

requerimento, bem como a existência de erro material.

No presente caso, assiste razão ao embargante, pois a sentença de fl. 

147 é omissa, ao passo que silenciou quanto ao bem móvel “Grade 

Niveladora” não apreendido, conforme certificado às fls. 107/108, o que 

poderia ensejar prejuízos ao requerente para reaver o crédito em relação 

a esse bem.

Diante do exposto, com fundamento nos art. 494, inciso II, e art. 1.022, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido do 

presente embargos de declaração já que houve omissão na referida 

sentença.

Assim, a fim de sanar a referida omissão, o dispositivo da sentença 

passará a constar da seguinte forma:

“Isto posto, com esteio no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

resolvendo o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o pedido para consolidar 

junto à parte autora a propriedade e a posse plena e exclusiva dos bens 

objeto dos contratos firmados entre as partes, COM EXCEÇÃO DO BEM 

NÃO APREENDIDO (fls. 107/108) – Grade Niveladora Articulada, marca 

Baldan, modelo NVAP 44 x 22 x 4,5, série 60283562002001, ano 

2013/2013 – com fulcro nos arts. 2° e 3° do Decreto-lei n. 911/69, 

confirmando a medida liminar efetivada nos autos.”

Permanecem intactos os demais termos da sentença objurgada.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Juína/MT, 28 de janeiro de 2020.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 150797 Nr: 182-30.2020.811.0025

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDTGROP-C, NPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDDSVDCDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido formulado pelo CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS 

RELEMBRANDO OS PAGOS, representado por NERI PEDRO BORTOLINI, 

objetivando a concessão de ALVARÁ JUDICIAL para entrada e 

permanência de crianças e adolescentes no almoço que será realizado no 

Centro de Tradições Gaúchas Relembrando os Pagos, situado nesta 

Comarca, no dia 02 de fevereiro de 2020, com início às 11h00 e término às 

18h00.

Inicial e documentos às fls. 04/06.

Parecer ministerial (fl. 09).

É o relato.

 Da análise dos autos, verifico que o requerimento não está instruído com 

os documentos necessários que possibilite o seu deferimento (art. 11 da 

Portaria nº 01/2018/GAB – 2º Semestre).

Para tanto, na busca de uma prestação jurisdicional célere e efetiva, 

intime-se o requerente para que emende a inicial, no prazo de 05 (cinco) 

dias, juntando ao feito os documentos abaixo, sob pena de indeferimento 

do pedido:

a) Instrumento procuratório assinado pelo outorgante;

b) Cópia da identidade e CPF e, em caso de pessoa jurídica, cópia do ato 

constitutivo e do CNPJ;

c) Alvará de Prevenção Contra Incêndio e Pânico a ser emitido pelo Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso;

d) Alvarás: da Prefeitura Municipal e da Vigilância Sanitária;

e) Liberação do local pelo Corpo de Bombeiros ou, na falta desta, laudo de 

Engenheiro Civil, referente à estrutura do local do evento, com 

manifestação expressa quanto aos riscos;

f) Comprovação do envio de ofícios ao Conselho Tutelar, Polícias Civil e 

Militar e Secretaria de Saúde;

g) Declaração da organização do evento de que haverá espaço destinado 

aos agentes da infância e juventude, às polícias e ao Conselho Tutelar.

Cumpra-se.

Às providências.

Juína/MT, 30 de janeiro de 2020.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 106263 Nr: 708-70.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633, de 19 de dezembro de 2019, a qual 

designou este magistrado para responder cumulativamente pela Vara 

Única da Comarca de Colniza a partir de 07/01/2020, e levando em conta a 

necessidade em realizar visita na unidade prisional, bem como prestar 

atendimento aos advogados e realizar júri envolvendo réu preso na 

apontada Comarca, REDESIGNO a audiência para o dia 29/06/2020, às 

14h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129100 Nr: 1970-84.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGINO ANTONIO PEREIRA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633, de 19 de dezembro de 2019, a qual 

designou este magistrado para responder cumulativamente pela Vara 

Única da Comarca de Colniza a partir de 07/01/2020, e levando em conta a 

necessidade em realizar visita na unidade prisional, bem como prestar 

atendimento aos advogados e realizar júri envolvendo réu preso na 

apontada Comarca, REDESIGNO a audiência para o dia 29/06/2020, às 

15h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 145213 Nr: 1886-15.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria n. 1555- PRES a qual declara ponto 

facultativo no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso, no dia 25 de 

fevereiro de 2020 em virtude do carnaval, REDESIGNO o dia 19/06/2020, 

às 17h00min, para realização da audiência.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105017 Nr: 37-47.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKOL MORAES MARDEGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta e agenda deste magistrado, 

REDESIGNO a audiência para o dia 19/06/2020, às 15h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 91178 Nr: 5568-22.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR SILVERIO DE OLIVEIRA, PAULO 

PEREIRA MOREIRA, NIVALDO MARQUES HELWIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Vistos,

Considerando a necessidade de readequação da pauta para realização de 

Júri envolvendo réu preso (autos sob o código n. 132575), REDESIGNO a 

Sessão de Julgamento (Tribunal do Júri) para o dia 13/07/2020, às 09h.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95600 Nr: 3918-03.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3682-A

 Vistos,

Considerando a necessidade de readequação da pauta para realização de 

Júri envolvendo réu preso (autos sob o código n. 135280), REDESIGNO a 

audiência para o dia 07/07/2020, às 14h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 89274 Nr: 3455-95.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Considerando a Portaria n. 1633, de 19 de dezembro de 2019, a qual 

designou este magistrado para responder cumulativamente pela Vara 

Única da Comarca de Colniza a partir de 07/01/2020, e levando em conta a 

necessidade em realizar visita na unidade prisional, bem como prestar 

atendimento aos advogados e realizar júri envolvendo réu preso na 

apontada Comarca, REDESIGNO a audiência para o dia 09/06/2020, às 

14h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136638 Nr: 1029-03.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SILVA NUNES, MINISTÉRIO PÚBLICO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA 

DALA DÉA - OAB:22382/A
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 Considerando a Portaria n. 1633, de 19 de dezembro de 2019, a qual 

designou este magistrado para responder cumulativamente pela Vara 

Única da Comarca de Colniza a partir de 07/01/2020, e levando em conta a 

necessidade em realizar visita na unidade prisional, bem como prestar 

atendimento aos advogados e realizar júri envolvendo réu preso na 

apontada Comarca, REDESIGNO a audiência para o dia 09/06/2020, às 

15h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 143300 Nr: 504-84.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVELTER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Considerando a Portaria n. 1633, de 19 de dezembro de 2019, a qual 

designou este magistrado para responder cumulativamente pela Vara 

Única da Comarca de Colniza a partir de 07/01/2020, e levando em conta a 

necessidade em realizar visita na unidade prisional, bem como prestar 

atendimento aos advogados e realizar júri envolvendo réu preso na 

apontada Comarca, REDESIGNO a audiência para o dia 09/06/2020, às 

16h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133089 Nr: 4521-37.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON RENAU ZANARDINI, RODRIGO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, VULGO "TOCHA"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Considerando a Portaria n. 1633, de 19 de dezembro de 2019, a qual 

designou este magistrado para responder cumulativamente pela Vara 

Única da Comarca de Colniza a partir de 07/01/2020, e levando em conta a 

necessidade em realizar visita na unidade prisional, bem como prestar 

atendimento aos advogados e realizar júri envolvendo réu preso na 

apontada Comarca, REDESIGNO a audiência para o dia 29/06/2020, às 

15h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133120 Nr: 4532-66.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta e agenda deste magistrado, 

REDESIGNO a audiência para o dia 19/06/2020, às 16h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 141259 Nr: 4242-17.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR BARBOSA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

18/02/2020, às 17h15min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136245 Nr: 753-69.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAISON SIDNEY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA BISPO GOLO - 

OAB:20.634/0

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta e agenda deste magistrado, 

REDESIGNO a audiência para o dia 02/07/2020, às 14h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132880 Nr: 4384-55.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta e agenda deste magistrado, 

REDESIGNO a audiência para o dia 19/06/2020, às 15h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134203 Nr: 5254-03.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ ROSA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4.812/MT

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta e agenda deste magistrado, 

REDESIGNO a audiência para o dia 19/06/2020, às 14h00min.

INTIMEM-SE.
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CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128457 Nr: 1572-40.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO SUTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20.203/0

 Considerando a Portaria n. 1633, de 19 de dezembro de 2019, a qual 

designou este magistrado para responder cumulativamente pela Vara 

Única da Comarca de Colniza a partir de 07/01/2020, e levando em conta a 

necessidade em realizar visita na unidade prisional, bem como prestar 

atendimento aos advogados e realizar júri envolvendo réu preso na 

apontada Comarca, REDESIGNO a audiência para o dia 09/06/2020, às 

17h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133688 Nr: 4893-83.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR PRADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Considerando a Portaria n. 1633, de 19 de dezembro de 2019, a qual 

designou este magistrado para responder cumulativamente pela Vara 

Única da Comarca de Colniza a partir de 07/01/2020, e levando em conta a 

necessidade em realizar visita na unidade prisional, bem como prestar 

atendimento aos advogados e realizar júri envolvendo réu preso na 

apontada Comarca, REDESIGNO a audiência para o dia 08/06/2020, às 

17h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 146423 Nr: 2757-45.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos. Insistindo o MP na oitiva da testemunha faltante, DESIGNO nova 

audiência para o dia 06/02/2020, às 17h. VISTA ao MP para no prazo de 5 

(cinco) dias manifestar quanto ao endereço das testemunhas e vítima. Se 

residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua 

inquirição (art. 222, caput, do CPP). SAEM os presentes intimados. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128458 Nr: 1573-25.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BATISTA, LUCIANO ALBUQUERQUE 

DA ANUNCIAÇÃO, MIRIAM GOMES PARDIM BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA 

DALA DÉA - OAB:22382/A, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Código de rastreabilidade: 81120204896922

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 128458.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 30/01/2020 17:59:55

Assunto: PROCESSO RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM 

FINALIDADE DE INTIMAR TESTEMUNHA PARA COMPARECER NA SESSÃO 

DO JURI DESIGNADA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 141920 Nr: 4751-45.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DAMÁSIO MACHADO, YASMIM 

SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT, MARLENE FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:18730/MT

 Vistos,

Tendo em vista a cota ministerial (f. 95), ESCLAREÇO que para fins de 

readequação da pauta e agenda deste magistrado, a audiência será 

realizada na mesma data anteriormente designada, qual seja, 17/02/2020, 

porém altero o horário da audiência para às 16h30min.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58218 Nr: 4508-82.2010.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR, POR SE TRATAR DE PROCESSO DE 

RÉU PRESO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131035 Nr: 3194-57.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO VERONESE BRAVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, CARLOS ALEXANDRE GUTERRES - 

OAB:20272/O

 Certifico que, a guia de execução de pena foi distribuída no sistema SEEU 

sob n° 2000010-54.2020.8.11.0025

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50801 Nr: 4363-60.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANOR JOAQUIM GOMES MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Certifico que, a guia de execução de pena foi distribuída no sistema SEEU 

sob n° 2000009-69.2020.8.11.0025

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80715 Nr: 205-88.2011.811.0025
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NALDIMAR FRANCISCO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Impulsiono estes autos com intimação das partes para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP).

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135627 Nr: 267-84.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY COSTA DA SILVA, ALLAN DIEGO 

DOS SANTOS GOMES, LUIS FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIS FERNANDO DA SILVA, Filiação: 

Gisele Pereira da Silva e Jonathan Oliveira Soares, data de nascimento: 

06/06/1998, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos em correição,Considerando a não localização do(a) 

acusado(a), CITE-SE POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, para 

responder a acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, momento em 

que, por meio de Advogado(a) ou Defensor Público, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando 

necessária (arts. 396 e 396-A do CPP, com a redação dada pela Lei n. 

11.719/08).Após, VISTA ao Ministério Público e CONCLUSOS para 

deliberação.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MANOELA SOUSA DOS 

SANTOS , digitei.

Juína, 30 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128458 Nr: 1573-25.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BATISTA, LUCIANO ALBUQUERQUE 

DA ANUNCIAÇÃO, MIRIAM GOMES PARDIM BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA 

DALA DÉA - OAB:22382/A, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Intimação do Advogado de defesa do denunciado Wagner Batista, para 

no prazo de 05 dias manifestar acerca do endereço da testemunha 

VALMIR PEREIRA DA CUNHA, tendo em vista a certidão negativa de 

fls.110.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117846 Nr: 186-09.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PRADO, Carlos Roberto Pires 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:18.829/MT, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS ROBERTO PIRES PEREIRA, 

Filiação: Geni Maria Pires Pereira e Itamar Pereira, data de nascimento: 

08/02/1986, brasileiro(a), natural de São Jose dos Pinhais-SC, solteiro(a), 

vaqueiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para CONDENAR os réus CARLOS ALBERTO 

PIRES PEREIRA e JOSÉ ROBERTO PRADO como incursos nas penas do 

art. 155, § 4º, inciso I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. 

Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização da pena:DO RÉU CARLOS ALBERTO PIRES PEREIRAPena: 

reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.1º FASEAnalisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se 

que:1.Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de 

sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de 

reprovabilidade do tipo penal;2.Antecedentes: o réu não possui maus 

antecedentes criminais. 3.Conduta Social: não consta dos autos nada que 

desabone sua conduta social.4.Personalidade: não há nos autos estudo 

especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço 

psicológico relevante;5.Circunstancias: a presença da qualificadora 

destruição de obstáculo (art. 155, § 4º, I do CP) é uma circunstância 

negativa, valorada nesta fase da dosimetria da pena;6.Motivos: são 

inerentes ao tipo penal;7.Consequências: ínsitas ao delito; 

8.Comportamento da vítima: inexistente. FIXO a pena-base em 02 (dois) 

anos e 09 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, à razão 

de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a 

como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do 

crime.2ª FASEINEXISTEM atenuantes ou agravantes da pena.3ª 

FASEInexistem causas de aumento.Entretanto, há caso especial de 

diminuição de pena, face o reconhecimento do FURTO TENTADO, disposto 

no art. 14, II do Código Penal, razão por que REDUZO a pena base 

aplicadaem 2/3 (dois terços), alcançando uma fração de 11 (onze) meses 

de reclusão e 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/3 do salário mínimo 

vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime.Nesse ponto, 

importante frisar que a margem de diminuição de 1/3 a 2/3 transita por 

várias frações possíveis de serem levados em conta pelo juiz, quais 

sejam, exemplificativamente: 2/3, 3/5, 1/2, 2/5, 1/3. No caso dos autos, 

tendo em vista que o acusado sequer chegou a retirar objetos da 

residência, afigura-se razoável a fração de 2/3.Assim, alcanço uma pena 

DEFINITIVA de 11 (onze) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa à 

razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.Com fundamento no art. 33, § 2º c/c art. 59, III ambos 

do CP, verificada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o 

que afasta a incidência da Súmula 269 do STJ, deverá iniciar o 

cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME 

SEMIABERTO.Tendo em vista a existência de circunstância judicial 

desfavorável, deixo de converter a pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direito, bem como deixo de proceder à suspensão condicional 

da pena, nos termos do art. 44, III e do art. 77, II, ambos do CP.Tendo em 

vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade. 

DO RÉU JOSÉ ROBERTO PRADOPena: reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) 

anos, e multa.1º FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no 

artigo 59 do Código Penal, tem-se que:9.Culpabilidade: O réu praticou fato 

reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere 

do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal;10.Antecedentes: o réu 

não possui maus antecedentes criminais. 11.Conduta Social: não consta 

dos autos nada que desabone sua conduta social.12.Personalidade: não 

há nos autos estudo especializado e dados concretos que permitam inferir 

qualquer traço psicológico relevante;13.Circunstancias: a presença da 

qualificadora destruição de obstáculo (art. 155, § 4º, I do CP) é uma 
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circunstância negativa, valorada nesta fase da dosimetria da 

pena;14.Motivos: são inerentes ao tipo penal;15.Consequências: ínsitas ao 

delito; 16.Comportamento da vítima: inexistente. FIXO a pena-base em 02 

(dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, à 

razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.2ª FASEINEXISTEM atenuantes ou agravantes da 

pena.3ª FASEInexistem causas de aumento.Entretanto, há caso especial 

de diminuição de pena, face o reconhecimento do FURTO TENTADO, 

disposto no art. 14, II do Código Penal, razão por que REDUZO a pena 

base aplicadaem 2/3 (dois terços), alcançando uma fração de 11 (onze) 

meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/3 do salário mínimo 

vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime.Nesse ponto, 

importante frisar que a margem de diminuição de 1/3 a 2/3 transita por 

várias frações possíveis de serem levados em conta pelo juiz, quais 

sejam, exemplificativamente: 2/3, 3/5, 1/2, 2/5, 1/3. No caso dos autos, 

tendo em vista que o acusado sequer chegou a retirar objetos da 

residência, afigura-se razoável a fração de 2/3.Assim, alcanço uma pena 

DEFINITIVA de 11 (onze) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa à 

razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.Com fundamento no art. 33, § 2º c/c art. 59, III ambos 

do CP, verificada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o 

que afasta a incidência da Súmula 269 do STJ, deverá iniciar o 

cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME 

SEMIABERTO.Tendo em vista a existência de circunstância judicial 

desfavorável, deixo de converter a pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direito, bem como deixo de proceder à suspensão condicional 

da pena, nos termos do art. 44, III e do art. 77, II, ambos do CP.Tendo em 

vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade.ISENTO os acusados do pagamento das custas e despesas 

processuais, haja vista serem os condenados pobres, na forma da lei. 

Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:01) EXTRAIA-SE GUIA DE EXECUÇÃO 

DEFINITIVA;02) COMUNIQUE-SE ao TRE-MT, via INFODIP, para fins do art. 

15, III, da CF (art. 595 da CNGC/MT);03) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e 

Estadual de Identificação;04) INTIME-SE os réus para, no prazo de 10 

(dez) dias, efetuar o pagamento da multa ou comprovar sua 

impossibilidade, caso em que a execução fiará suspensa até a data do 

seu livramento, observando-se o art. 1.598 e seguintes da CNGC.05) 

PROVIDÊNCIAS quanto à execução da multa.EXPEÇA-SE as certidões de 

honorários determinada nos autos, ANOTANDO-SE no relatório nos termos 

do art. 306 da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas à e. 

CGJ.P.I.C.CIÊNCIA ao Ministério Público.Juína-MT, 07/03/2018VAGNER 

DUPIM DIASJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MANOELA SOUSA DOS 

SANTOS , digitei.

Juína, 30 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138024 Nr: 1980-94.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO CARNEIRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Certifico que, decorreu o prazo sem que a Defesa apresentasse as 

razões do recurso de apelação interposto nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96594 Nr: 5037-96.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMERSON CRISTIAN GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE DEFESA PARA NO PRAZO DE 05 DIAS 

MANIFESTAR ACERCA DO ENDEREÇO DA TESTEMUNHA FABRÍCIA DA 

SILVA, TENDO EM VISTA NÃO TER SIDO ENCONTRADA PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96594 Nr: 5037-96.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMERSON CRISTIAN GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE DEFESA PARA NO PRAZO DE 05 DIAS 

MANIFESTAR ACERCA DO ENDEREÇO DA TESTEMUNHA FABRÍCIA DA 

SILVA, TENDO EM VISTA NÃO TER SIDO ENCONTRADA PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 92162 Nr: 186-14.2013.811.0025

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, CREUSON 

GOMES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, Cpf: 

01926585143, Rg: 1949661-3, Filiação: Elisabeth Regina Almeida Oliveira e 

Elifas Lopes de Oliveira, data de nascimento: 18/03/1985, brasileiro(a), 

natural de Cachoeiro Itapemirim-ES, casado(a), pedreiro, Telefone 

92440055 e atualmente em local incerto e não sabido CREUSON GOMES 

MARQUES, Rg: 15569985, Filiação: Maria Gomes Marques e Edivaldo 

Marques, data de nascimento: 30/04/1987, brasileiro(a), natural de 

Juina-MT, solteiro(a), mecanico. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DOS INDICIADOS ACERCA DO ARQUIVAMENTO 

DO INQUÉRITO, BEM COMO PARA QUE COMPAREÇAM A SECRETARIA DA 

TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUÍNA VISANDO INFORMAR OS 

DADOS BANCÁRIOS PARA RESTITUIÇÃO DA FIANÇA.

Despacho/Decisão: Vistos em correição,Trata-se de pedido formulado 

pelo Ministério Público Estadual, pugnando pelo arquivamento de inquérito 

policial.Muito bem.Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que merece acolhimento o pedido formulado pelo Ministério 

Público Estadual, pelas razões ministeriais as quais adoto como razão de 

decidir, “per relationem”, técnica autorizada pela jurisprudência.Julgados 

que orientam a questão:“(...) 5. Não há nulidade na interceptação 

telefônica na hipótese em que a decisão judicial que autorizou a produção 

da prova se reportou, para fins de fundamentação, à manifestação do 

Ministério Público. Isso porque, conforme entendimento dos tribunais 

superiores, a remissão a outras peças processuais constantes do feito 

não constitui, por si só, constrangimento ilegal passível de tornar nula a 

decisão proferida nos autos. 6. Nos termos do entendimento do Supremo 

Tribunal Federal, reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a 

utilização pelo Poder Judiciário da técnica da motivação per relationem, 

que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição 

da República (...)” (Habeas Corpus nº 239.659/RS (2012/0077892-5), 5ª 

Turma do STJ, Rel. Gurgel de Faria. j. 15.09.2015, DJe 15.10.2015).“(...) O 

Supremo Tribunal Federal tem salientado, em seu magistério 

jurisprudencial, a propósito da motivação "per relationem", que inocorre 

ausência de fundamentação quando o ato decisório - o acórdão, inclusive 

- reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais 

outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas 

achem-se expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da 

decisão judicial proferida. Precedentes (...)” (Ag. Reg. no Habeas Corpus 

nº 127228/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, 

unânime, DJe 12.11.2015).Ante o exposto, comungando com o 
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entendimento do Parquet, DETERMINO o ARQUIVAMENTO destes 

autos.Havendo recolhimento de fiança, DEVOLVA-SE a(o) 

indiciado(a).NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.Havendo armas de fogo ou 

munições apreendidas nos autos, ENCAMINHE-SE ao Comando do 

Exército, na forma dos artigos 25 da Lei n. 10.826/03 e 65 do Decreto n. 

5.123/04, destruindo-se eventuais instrumentos do crime.Quanto a 

eventuais crimes, cuja ação penal se procede mediante queixa-crime e 

não havendo decadência, INTIME-SE a vítima para, caso queira, promover 

as medidas legais.Feitas as necessárias anotações e comunicações, 

ARQUIVE-SE, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MAÍRA AZEVEDO 

SANTOS , digitei.

Juína, 31 de janeiro de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 109887 Nr: 2527-42.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO MARTINEZ BASILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633, de 19 de dezembro de 2019, a qual 

designou este magistrado para responder cumulativamente pela Vara 

Única da Comarca de Colniza a partir de 07/01/2020, e levando em conta a 

necessidade em realizar visita na unidade prisional, bem como prestar 

atendimento aos advogados e realizar júri envolvendo réu preso na 

apontada Comarca, REDESIGNO a audiência para o dia 16/06/2020, às 

15h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 142964 Nr: 247-59.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MARQUES LOBATO, WESLEY FREIRE 

GELBARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ 

- OAB:OAB/MT 24.959-O

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

11/02/2020, às 14h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128636 Nr: 1678-02.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR RIBEIRO DE BRITO RAMOS, DAVI 

MONTEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta e agenda deste magistrado, 

REDESIGNO a audiência para o dia 15/06/2020, às 17h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95313 Nr: 3572-52.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOJONSON MARQUES CAVALCANTE, 

ADEMIR SOUZA LONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:OAB/MT 19.216

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta e agenda deste magistrado, 

REDESIGNO a audiência para o dia 16/06/2020, às 14h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 99736 Nr: 1109-06.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE SOUZA, ROSIMEIRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta e agenda deste magistrado, 

REDESIGNO a audiência para o dia 04/06/2020, às 14h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 143171 Nr: 418-16.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Considerando a Portaria n. 1633, de 19 de dezembro de 2019, a qual 

designou este magistrado para responder cumulativamente pela Vara 

Única da Comarca de Colniza a partir de 07/01/2020, e levando em conta a 

necessidade em realizar visita na unidade prisional, bem como prestar 

atendimento aos advogados e realizar júri envolvendo réu preso na 

apontada Comarca, REDESIGNO a audiência para o dia 16/06/2020, às 

16h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135691 Nr: 316-28.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ 

- OAB:OAB/MT 24.959-O

 Considerando a Portaria n. 1633, de 19 de dezembro de 2019, a qual 

designou este magistrado para responder cumulativamente pela Vara 

Única da Comarca de Colniza a partir de 07/01/2020, e levando em conta a 

necessidade em realizar visita na unidade prisional, bem como prestar 

atendimento aos advogados e realizar júri envolvendo réu preso na 

apontada Comarca, REDESIGNO a audiência para o dia 15/06/2020, às 

14h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135623 Nr: 263-47.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON KEVIN ALVES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Considerando a Portaria n. 1633, de 19 de dezembro de 2019, a qual 

designou este magistrado para responder cumulativamente pela Vara 

Única da Comarca de Colniza a partir de 07/01/2020, e levando em conta a 

necessidade em realizar visita na unidade prisional, bem como prestar 

atendimento aos advogados e realizar júri envolvendo réu preso na 

apontada Comarca, REDESIGNO a audiência para o dia 15/06/2020, às 

15h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 121389 Nr: 2206-70.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGEF, LPDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5.422/B, JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA - 

OAB:5422-B/MT

 Considerando a Portaria n. 1633, de 19 de dezembro de 2019, a qual 

designou este magistrado para responder cumulativamente pela Vara 

Única da Comarca de Colniza a partir de 07/01/2020, e levando em conta a 

necessidade em realizar visita na unidade prisional, bem como prestar 

atendimento aos advogados e realizar júri envolvendo réu preso na 

apontada Comarca, REDESIGNO a audiência para o dia 15/06/2020, às 

15h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 120707 Nr: 1839-46.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ALVES MAIA, JHONATAN ALLAN 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4.889-A

 Considerando a Portaria n. 1633, de 19 de dezembro de 2019, a qual 

designou este magistrado para responder cumulativamente pela Vara 

Única da Comarca de Colniza a partir de 07/01/2020, e levando em conta a 

necessidade em realizar visita na unidade prisional, bem como prestar 

atendimento aos advogados e realizar júri envolvendo réu preso na 

apontada Comarca, REDESIGNO a audiência para o dia 15/06/2020, às 

16h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130444 Nr: 2803-05.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISVALDO MOREIRA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta e agenda deste magistrado, mantenho 

a mesma data, porém, altero o horário da audiência para às 13h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-85.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. ALBA PISCINAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHIOGENES MORETTI NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 8010094-85.2015.8.11.0025 

Exequente: S. L. Albas Piscinas – ME Executado: Dhiogenes Moretti Nunes 

V I S T O S, Indefiro o pedido de suspensão da lide, eis que além de não 

possuir qualquer respaldo legal, tal pretensão é totalmente incompatível 

com o rito célere da Lei 9.099/95. Portanto, intime-se o credor para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção. Transcorrido o prazo retro, independentemente de 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001501-50.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMIR LENZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar o(a) Requerente através do(a) 

Advogado(a), acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

04/10/2019 às 14:10. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000532-40.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR RITA RODRIGUES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1000532-40.2016.8.11.0025 

Exequente: Vitor Rita Rodrigues Executado: Município de Juína V I S T O S, 

Cuida-se de ação de indenização em fase de cumprimento de sentença, 

na qual o exequente acostou ao pedido a planilha indicativa dos índices e 

da periodicidade dos consectários da mora aplicados à hipótese. Assim, 

atendidos os requisitos do art. 524 do CPC, é de rigor o processamento da 

excussão do comando decisório, razão porque, recebo o pedido e 

determino a intimação da Fazenda Pública Municipal para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do CPC. Não havendo impugnação, homologo, desde já, 

os cálculos apresentados pelo exequente. Em cumprimento ao Provimento 

n. 11/2017-CM, remetam-se as cópias necessárias dos documentos 

constantes da presente ação ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça para que proceda a liquidação do valor. 

Ato contínuo, expeça-se a Requisição de Pequeno Valor – RPV ou 

Precatório, nos termos do art. 535, do CPC, encaminhando-se ao ente 

público devedor para que efetue o pagamento, no prazo legal. Na hipótese 

de ser apresentada impugnação, tornem-me conclusos para deliberações. 

Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000884-27.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1000884-27.2018.8.11.0025 

Exequente: Ana Paula de Oliveira Executado: Vivo S/A V I S T O S, 

Trata-se de cumprimento de sentença instaurado a pedido da parte 

vencedora na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

indenização por danos morais, na qual apresentou a memória resumida 

dos cálculos de liquidação, acostando ao pedido a planilha indicativa dos 

índices e da periodicidade dos consectários da mora aplicados à hipótese. 

Assim, atendidos os requisitos do art. 524 do NCPC, é de rigor o 

processamento da excussão do comando decisório, razão porque, recebo 

o pedido e determino a intimação do devedor para cumprir voluntariamente 

a sentença no prazo de 15 dias, sob pena de, quedando-se inertes, incidir 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 

523, §1º), com ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 

3º). Caso o devedor não efetue, no prazo legal, o depósito do montante 

discriminado, deverá o credor apresentar cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa citada anteriormente, para, a seguir, e desde que 

requerido pelo credor, expedir-se mandado de penhora e avaliação, que 

recairá sobre tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida. 

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar embargos à 

execução, nos termos do art. 52, IX da Lei n. 9.099/95. Sem prejuízo, 

proceda-se a conversão da ação para cumprimento de sentença. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001425-60.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLYNNY SANTOS DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1001425-60.2018.8.11.0025 

Exequente: Karolynny Santos Duarte Executado: Vivo S/A V I S T O S, 

Trata-se de cumprimento de sentença instaurado a pedido da parte 

vencedora na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

indenização por danos morais, na qual apresentou a memória resumida 

dos cálculos de liquidação, acostando ao pedido a planilha indicativa dos 

índices e da periodicidade dos consectários da mora aplicados à hipótese. 

Assim, atendidos os requisitos do art. 524 do NCPC, é de rigor o 

processamento da excussão do comando decisório, razão porque, recebo 

o pedido e determino a intimação do devedor para cumprir voluntariamente 

a sentença no prazo de 15 dias, sob pena de, quedando-se inertes, incidir 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 

523, §1º), com ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 

3º). Caso o devedor não efetue, no prazo legal, o depósito do montante 

discriminado, deverá o credor apresentar cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa citada anteriormente, para, a seguir, e desde que 

requerido pelo credor, expedir-se mandado de penhora e avaliação, que 

recairá sobre tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida. 

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar embargos à 

execução, nos termos do art. 52, IX da Lei n. 9.099/95. Sem prejuízo, 

proceda-se a conversão da ação para cumprimento de sentença. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001538-14.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HELITA DE FATIMA CLAUDINO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1001538-14.2018.8.11.0025 

Exequente: Helita de Fátima Claudino de Jesus Executado: Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A V I S T O S, Trata-se de 

cumprimento de sentença instaurado a pedido da parte vencedora na 

ação anulatória cumulada com indenização por danos morais, na qual 

apresentou a memória resumida dos cálculos de liquidação, acostando ao 

pedido a planilha indicativa dos índices e da periodicidade dos 

consectários da mora aplicados à hipótese. Assim, atendidos os requisitos 

do art. 524 do NCPC, é de rigor o processamento da excussão do 

comando decisório, razão porque, recebo o pedido e determino a 

intimação do devedor para cumprir voluntariamente a sentença no prazo 

de 15 dias, sob pena de, quedando-se inertes, incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), com 

ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso o 

devedor não efetue, no prazo legal, o depósito do montante discriminado, 

deverá o credor apresentar cálculo atualizado do débito acrescido da 

multa citada anteriormente, para, a seguir, e desde que requerido pelo 

credor, expedir-se mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre 

tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida. Efetivada a 

penhora, poderá o executado apresentar embargos à execução, nos 

termos do art. 52, IX da Lei n. 9.099/95. Sem prejuízo, proceda-se a 

conversão da ação para cumprimento de sentença. Às providências. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002636-97.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1002636-97.2019.8.11.0025. 

EXEQUENTE: NADER THOME NETO EXECUTADO: ESTADO DO MATO 

GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO V I S T O 
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S, Cuida-se de execução por quantia certa fundada em título judicial 

promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do 

exequente como defensor dativo nomeado pelo Juízo, em razão da 

ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. Intime-se a Fazenda 

Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC. Em cumprimento ao 

Provimento n. 11/2017-CM, remetam-se as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente ação ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para que proceda a 

liquidação do valor. Não havendo impugnação, homologo, desde já, os 

cálculos apresentados. Ato contínuo, expeça-se requisição de 

pagamento, nos termos do art. 535, do CPC. Na hipótese de ser 

apresentada impugnação, tornem-me conclusos para deliberações. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002464-58.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

estado de mato grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1002464-58.2019.8.11.0025 

Exequente: Eugênio Barbosa de Queiroz Executado: Estado de Mato 

Grosso V I S T O S, Cuida-se de execução por quantia certa fundada em 

título judicial promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da 

atuação do exequente como defensor dativo nomeado pelo Juízo, em 

razão da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. Intime-se a 

Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC. Em 

cumprimento ao Provimento n. 11/2017-CM, remetam-se as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente ação ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

para que proceda a liquidação do valor. Não havendo impugnação, 

homologo, desde já, os cálculos apresentados. Ato contínuo, expeça-se 

requisição de pagamento, nos termos do art. 535, do CPC. Na hipótese de 

ser apresentada impugnação, tornem-me conclusos para deliberações. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002639-52.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1002639-52.2019.8.11.0025. 

EXEQUENTE: NADER THOME NETO EXECUTADO: ESTADO DO MATO 

GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO V I S T O 

S, Cuida-se de execução por quantia certa fundada em título judicial 

promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do 

exequente como defensor dativo nomeado pelo Juízo, em razão da 

ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. Intime-se a Fazenda 

Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC. Em cumprimento ao 

Provimento n. 11/2017-CM, remetam-se as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente ação ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para que proceda a 

liquidação do valor. Não havendo impugnação, homologo, desde já, os 

cálculos apresentados. Ato contínuo, expeça-se requisição de 

pagamento, nos termos do art. 535, do CPC. Na hipótese de ser 

apresentada impugnação, tornem-me conclusos para deliberações. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000006-34.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1000006-34.2020.8.11.0025. 

EXEQUENTE: EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS EXECUTADO: ESTADO 

DE MATO GROSSO V I S T O S, Cuida-se de execução por quantia certa 

fundada em título judicial promovida contra a Fazenda Pública Estadual, 

diante da atuação do exequente como defensor dativo nomeado pelo 

Juízo, em razão da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. 

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC. 

Em cumprimento ao Provimento n. 11/2017-CM, remetam-se as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente ação ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

para que proceda a liquidação do valor. Não havendo impugnação, 

homologo, desde já, os cálculos apresentados. Ato contínuo, expeça-se 

requisição de pagamento, nos termos do art. 535, do CPC. Na hipótese de 

ser apresentada impugnação, tornem-me conclusos para deliberações. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002587-56.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1002587-56.2019.8.11.0025 

Exequente: Nader Thomé Neto Executado: Estado de Mato Grosso V I S T 

O S, Cuida-se de execução por quantia certa fundada em título judicial 

promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do 

exequente como defensor dativo nomeado pelo Juízo, em razão da 

ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. Intime-se a Fazenda 

Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC. Em cumprimento ao 

Provimento n. 11/2017-CM, remetam-se as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente ação ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para que proceda a 

liquidação do valor. Não havendo impugnação, homologo, desde já, os 

cálculos apresentados. Ato contínuo, expeça-se requisição de 

pagamento, nos termos do art. 535, do CPC. Na hipótese de ser 

apresentada impugnação, tornem-me conclusos para deliberações. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002593-63.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1002593-63.2019.8.11.0025. 

EXEQUENTE: NADER THOME NETO EXECUTADO: ESTADO DO MATO 

GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO V I S T O 

S, Cuida-se de execução por quantia certa fundada em título judicial 

promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do 

exequente como defensor dativo nomeado pelo Juízo, em razão da 

ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. Intime-se a Fazenda 

Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC. Em cumprimento ao 

Provimento n. 11/2017-CM, remetam-se as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente ação ao Departamento da Secretaria 
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Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para que proceda a 

liquidação do valor. Não havendo impugnação, homologo, desde já, os 

cálculos apresentados. Ato contínuo, expeça-se requisição de 

pagamento, nos termos do art. 535, do CPC. Na hipótese de ser 

apresentada impugnação, tornem-me conclusos para deliberações. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000741-38.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO TIAGO DE BRITOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1000741-38.2018.8.11.0025 

Exequente: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A 

Executado: Lucio Tiago de Britos V I S T O S, Trata-se de cumprimento de 

sentença instaurado a pedido da parte vencedora na ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na 

qual apresentou a memória resumida dos cálculos de liquidação, 

acostando ao pedido a planilha indicativa dos índices e da periodicidade 

dos consectários da mora aplicados à hipótese. Assim, atendidos os 

requisitos do art. 524 do NCPC, é de rigor o processamento da excussão 

do comando decisório, razão porque, recebo o pedido e determino a 

intimação do devedor para cumprir voluntariamente a sentença no prazo 

de quinze dias, sob pena de, quedando-se inertes, incidir multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), 

com ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso o 

devedor não efetue, no prazo legal, o depósito do montante discriminado, 

deverá o credor apresentar cálculo atualizado do débito acrescido da 

multa citada anteriormente, para, a seguir, e desde que requerido pelo 

credor, expedir-se mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre 

tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida. Efetivada a 

penhora, poderá o executado apresentar embargos à execução, nos 

termos do art. 52, IX da Lei n. 9.099/95. Sem prejuízo, proceda-se a 

conversão da ação para cumprimento de sentença. Às providências. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002598-85.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1002598-85.2019.8.11.0025. 

EXEQUENTE: NADER THOME NETO EXECUTADO: ESTADO DO MATO 

GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO V I S T O 

S, Cuida-se de execução por quantia certa fundada em título judicial 

promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do 

exequente como defensor dativo nomeado pelo Juízo, em razão da 

ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. Intime-se a Fazenda 

Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC. Em cumprimento ao 

Provimento n. 11/2017-CM, remetam-se as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente ação ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para que proceda a 

liquidação do valor. Não havendo impugnação, homologo, desde já, os 

cálculos apresentados. Ato contínuo, expeça-se requisição de 

pagamento, nos termos do art. 535, do CPC. Na hipótese de ser 

apresentada impugnação, tornem-me conclusos para deliberações. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002590-11.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1002590-11.2019.8.11.0025. 

EXEQUENTE: NADER THOME NETO EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO (FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL) V I S T O S, Cuida-se de 

execução por quantia certa fundada em título judicial promovida contra a 

Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do exequente como defensor 

dativo nomeado pelo Juízo, em razão da ausência de Defensoria Pública 

nesta Comarca. Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 

30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do 

art. 535 do CPC. Em cumprimento ao Provimento n. 11/2017-CM, 

remetam-se as cópias necessárias dos documentos constantes da 

presente ação ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça para que proceda a liquidação do valor. Não havendo 

impugnação, homologo, desde já, os cálculos apresentados. Ato contínuo, 

expeça-se requisição de pagamento, nos termos do art. 535, do CPC. Na 

hipótese de ser apresentada impugnação, tornem-me conclusos para 

deliberações. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002640-37.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1002640-37.2019.8.11.0025. 

EXEQUENTE: NADER THOME NETO EXECUTADO: ESTADO DO MATO 

GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO V I S T O 

S, Cuida-se de execução por quantia certa fundada em título judicial 

promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do 

exequente como defensor dativo nomeado pelo Juízo, em razão da 

ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. Intime-se a Fazenda 

Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC. Em cumprimento ao 

Provimento n. 11/2017-CM, remetam-se as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente ação ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para que proceda a 

liquidação do valor. Não havendo impugnação, homologo, desde já, os 

cálculos apresentados. Ato contínuo, expeça-se requisição de 

pagamento, nos termos do art. 535, do CPC. Na hipótese de ser 

apresentada impugnação, tornem-me conclusos para deliberações. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001836-06.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA JESUS HENRIQUE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 16h30min.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000834-35.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDRE PESSOA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Autos nº: 1000834-35.2017.8.11.0025 

Exequente: Andre Pessoa da Silva Executado: Extraluz Moveis e 

Eletrodomésticos Ltda - EPP VISTOS, Cuida-se de execução de título 

judicial que tramita sem qualquer efetividade, ante a evidenciada 

dificuldade de localização de bens do devedor para satisfação da 

execução. Depois de realizadas buscas de ativos financeiros, 

automóveis, e patrimônio declarado aos órgãos fazendários, mesmo a 

pesquisa pelo INFOJUD não indicando a existência de qualquer bem 

declarado pelo executado como integrante de seu patrimônio, formulou o 

autor pedido de registro de indisponibilidade patrimonial via CNIB, como se 

o aludido cadastro tivesse a finalidade de equivaler à registro de penhora 

ou bloqueio de bens. Relembre-se que o CNIB é ferramenta prevista por 

ato normativo do CNJ cuja finalidade é “integrar todas as indisponibilidades 

de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas”, 

não havendo nele qualquer finalidade de constrição ou pesquisa de bens. 

Em verdade a finalidade do CNIB é publicizar ordem de indisponibilidade de 

bens contra réu atingido pela restrição por ordem judicial, o que, malgrado 

sua obvia serventia, em nada serve para a garantia do juízo executório. 

Sendo assim, rejeito o pedido de busca de bens por meio do CNIB, assim 

como o pleito de pesquisa de DOI e IRPJ (ECF), porque já realizadas nos 

ID’s. 20907946 a 20907949. Indefiro ainda o registro de penhora sobre o 

veículo Fiat Uno Vivace 1.0, Modelo 2011/2012, placa NUG 5596, porque já 

existe restrição judicial sobre referido bem e a sua constrição não terá 

qualquer efeito prático para satisfação da dívida exequenda. Dê-se vistas 

ao exequente para que promova o impulsionamento do feito, no prazo de 

10 dias, sob pena de extinção nos termos do art. 53, da Lei n. 9.099/95. 

Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001112-65.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE REGINA DE SOUZA KAPITANGO A SAMBA OAB - SP0205337A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1001112-65.2019.8.11.0025 

Reclamante: Maria Gorete da Silva Reclamado: Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos V I S T O S, Trata-se de ação indenizatória por 

danos materiais e morais movida por Maria Gorete da Silva em face da 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. Como é sabido, compete à Justiça Federal processar e 

julgar ações em que figure a União, suas autarquias ou empresa pública 

federal, nos moldes do art. 109 da Constituição Federal: “Art. 109. Aos 

juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, 

entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na 

condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 

falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à 

Justiça do Trabalho”; Desta feita, figurando ente federal no polo passivo 

da ação e não se enquadrando as exceções previstas no inciso 

supracitado, devidamente regulamentadas pelo art. 15 da Lei 5.010/66, ou 

qualquer outro caso legal de competência delegada da Justiça Estadual, 

conforme expressa permissão da parte final do art. 109, § 3º, da Carta 

Magna, impõe-se a competência constitucional da Justiça Federal. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA AJUIZADA CONTRA EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIOS E TELÉGRAFOS. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. Incompetência 

absoluta da Justiça Comum Estadual. Compete à Justiça Federal processar 

e julgar ação indenizatória em que figure como parte empresa pública 

federal, por disposição expressa do art. 109, I da Constituição Federal. 

RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1021749-23.2018.8.26.0100; 

Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; 

Foro Central Cível - 34ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data 

de Registro: 29/11/2018)”. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA 

BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EMPRESA PÚBLICA 

FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. A Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos possui natureza jurídica de empresa pública federal, 

sendo, portanto, competente a Justiça Federal processar e julgar as 

ações em que figurar como parte os Correios. (TJ-MG - AI: 

10342130148006001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 

31/01/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

07/02/2014) Assim sendo, uma vez que a regra de competência 

estabelecida no art. 109, inciso I, da Carta Magna de 1988 é absoluta, a 

declaração da incompetência deve ser procedida de ofício em qualquer 

tempo e grau de jurisdição, independente de exceção, nos termos do art. 

64, § 1º, do CPC, verbis: “Art. 64 (...) § 1º. A incompetência absoluta pode 

alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, e deve ser declarada de 

ofício”. Portanto, DECLINO a competência em favor da Seção Judiciária da 

Justiça Federal de Juína/MT, funcionalmente competente para o 

processamento e julgamento da presente ação. Remetam-se os autos, 

com as baixas e anotações pertinentes. Às providências FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001112-65.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE REGINA DE SOUZA KAPITANGO A SAMBA OAB - SP0205337A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1001112-65.2019.8.11.0025 

Reclamante: Maria Gorete da Silva Reclamado: Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos V I S T O S, Trata-se de ação indenizatória por 

danos materiais e morais movida por Maria Gorete da Silva em face da 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. Como é sabido, compete à Justiça Federal processar e 

julgar ações em que figure a União, suas autarquias ou empresa pública 

federal, nos moldes do art. 109 da Constituição Federal: “Art. 109. Aos 

juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, 

entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na 

condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 

falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à 

Justiça do Trabalho”; Desta feita, figurando ente federal no polo passivo 

da ação e não se enquadrando as exceções previstas no inciso 

supracitado, devidamente regulamentadas pelo art. 15 da Lei 5.010/66, ou 

qualquer outro caso legal de competência delegada da Justiça Estadual, 

conforme expressa permissão da parte final do art. 109, § 3º, da Carta 

Magna, impõe-se a competência constitucional da Justiça Federal. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA AJUIZADA CONTRA EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIOS E TELÉGRAFOS. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. Incompetência 

absoluta da Justiça Comum Estadual. Compete à Justiça Federal processar 

e julgar ação indenizatória em que figure como parte empresa pública 

federal, por disposição expressa do art. 109, I da Constituição Federal. 

RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1021749-23.2018.8.26.0100; 

Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; 

Foro Central Cível - 34ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data 

de Registro: 29/11/2018)”. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA 

BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EMPRESA PÚBLICA 

FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. A Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos possui natureza jurídica de empresa pública federal, 

sendo, portanto, competente a Justiça Federal processar e julgar as 

ações em que figurar como parte os Correios. (TJ-MG - AI: 

10342130148006001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 

31/01/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

07/02/2014) Assim sendo, uma vez que a regra de competência 
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estabelecida no art. 109, inciso I, da Carta Magna de 1988 é absoluta, a 

declaração da incompetência deve ser procedida de ofício em qualquer 

tempo e grau de jurisdição, independente de exceção, nos termos do art. 

64, § 1º, do CPC, verbis: “Art. 64 (...) § 1º. A incompetência absoluta pode 

alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, e deve ser declarada de 

ofício”. Portanto, DECLINO a competência em favor da Seção Judiciária da 

Justiça Federal de Juína/MT, funcionalmente competente para o 

processamento e julgamento da presente ação. Remetam-se os autos, 

com as baixas e anotações pertinentes. Às providências FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004014-33.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BORGES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1004014-33.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOAO BORGES DE CARVALHO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação de 

Pensão por Morte com Pedido de Tutela Antecipada” proposta por JOÃO 

BORGES DE CARVALHO contra o Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, 

antes mesmo da citação da demandada, a parte autora informou o 

desinteresse no prosseguimento da demanda, oportunidade em que 

pugnou pela extinção (id nº 28603028). Após, vieram os autos conclusos. 

É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. A lide posta em 

discussão não exige maiores delongas, ante o pleito de desistência da 

ação formulado pela autora, previamente à citação do demandado, 

consoante dispõe o art. 485, §4º, do CPC. Nesse diapasão, HOMOLOGO o 

pedido de desistência e em consequência JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

causa atualizado, nos termos do art. 90 c/c art. 85, §2º, do CPC. Na 

oportunidade, SUSPENDO a exigibilidade de pagamento por se tratar de 

beneficiária da justiça gratuita, conforme disposto no art. 98, do CPC. Com 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

P.R.I. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001691-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI TEIXEIRA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001691-89.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MAURI TEIXEIRA PINTO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. I - Preenchidos os requisitos do art. 534 do 

CPC, RECEBO o pedido de cumprimento de sentença, de modo que se 

INTIME a Fazenda Pública, na pessoa do seu representante judicial, para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos. II - FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor 

da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos 

em observância ao art.23, Lei 8.906/94. III - Se não apresentada 

impugnação ou caso concorde com o cálculo apresentado, 

CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE o 

respectivo precatório, observando-se o disposto no art.100, CF/88, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao pagamento no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art.535, § 3o ,NCPC). IV - Se apresentada impugnação, nos 

termos do art.535, NCPC, CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os 

autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003365-68.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. C. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RODRIGUES VIEIRA OAB - MT26363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADERMO MUSSI OAB - MT2935-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003365-68.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: FATIMA DE CARVALHO DOS SANTOS SOUZA 

REQUERIDO: JOSE FELIPE DE SOUZA Vistos. Caso tempestivo, o que 

deverá ser certificado os autos, RECEBO os embargos opostos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 30 de janeiro de 2020. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso 

em que os embargos possam assumir caráter infringente – seja no 

cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, antes 

de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de cinco dias 

( a r t .  1 . 0 2 3 ,  §  2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003365-68.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. C. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RODRIGUES VIEIRA OAB - MT26363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADERMO MUSSI OAB - MT2935-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003365-68.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: FATIMA DE CARVALHO DOS SANTOS SOUZA 

REQUERIDO: JOSE FELIPE DE SOUZA Vistos. Caso tempestivo, o que 

deverá ser certificado os autos, RECEBO os embargos opostos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 30 de janeiro de 2020. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso 

em que os embargos possam assumir caráter infringente – seja no 

cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, antes 

de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de cinco dias 

( a r t .  1 . 0 2 3 ,  §  2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001787-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA MENDONCA SCATOLIN (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001787-07.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): LUCINEIA MENDONCA SCATOLIN REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando a 

manifestação da demandada no sentido de ser necessária a renúncia do 

direito pelo autor em id nº 23130363, DETERMINO a intimação da 

requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sendo o silêncio interpretado como anuência. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 30 de janeiro de 

2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001386-71.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001386-71.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: TEREZINHA DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Cuida-se de embargos de 

declaração opostos por TEREZINHA DE OLIVEIRA, em que alega 

contradição na sentença de id nº 28148084. Os autos me vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de 

tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da 

sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 

2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 

dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que 

a contradição apontada pela parte não comporta acolhimento, haja vista 

que a decisão obliterada se ateve aos fatos e provas contidas nos autos, 

bem como as analisou exaustivamente, sendo externado o entendimento 

deste Juízo. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito da 

decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da decisão 

embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Nesse sentido: “Ementa: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. 

PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO DA DENÚNCIA E DE 

REANÁLISE DE PROVAS. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Não merecem 

acolhimento embargos declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da 

decisão embargada, traduzem, na verdade, o inconformismo do 

embargante com a conclusão adotada. Precedentes. 2. Embargos 

declaratórios rejeitados. (STF - Inq: 2988 SC, Relator: Min. TEORI 

ZAVASCKI, Data de Julgamento: 04/11/2014, Segunda Turma, Data de 

Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 

18-11-2014)” Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos 

declaratórios, e no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, por não haver, 

s.m.j., nenhuma contradição na decisão proferida, nos termos do art. 

1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em 

que prolatada. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 29 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001130-31.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ENI LEOCADIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001130-31.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: ENI LEOCADIO DE JESUS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. RECEBO os embargos 

opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos 

embargos declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e 

ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D´Oeste/MT, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso em que os 

embargos possam assumir caráter infringente – seja no cumprimento de 

sua normal função, seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o 

julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 

2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000459-08.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELENE TOSTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000459-08.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): SUELENE TOSTA DE OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Com o olhar volvido à nova sistemática 

processual introduzida pelo NCPC, em que pese o verdadeiro paradoxo 

criado pelo legislador quanto ao não exercício do juízo de admissibilidade 

pelo juízo a quo e a possibilidade excepcional de retratação, ante a 

interposição do apelo, decido nos seguintes termos: I. Interposto recurso 

de apelação pela parte recorrente, intime-se a parte recorrida para 

apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.010, §1º, do NCPC. II. Se apresentada apelação adesiva pela parte 

recorrida (art. 997, §§ do NCPC), intime-se a parte contrária para 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, 

do NCPC. III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo 
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ventilem matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o 

recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme o art. 1.009, §2º, do NCPC. IV. Após as formalidades acima, 

encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª Região (art. 1.009, §3º, do 

NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela 

Corte ad quem (art. 932 do NCPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001878-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RIBEIRO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001878-97.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: LUZIA RIBEIRO SALES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Com o olhar volvido à nova sistemática 

processual introduzida pelo NCPC, em que pese o verdadeiro paradoxo 

criado pelo legislador quanto ao não exercício do juízo de admissibilidade 

pelo juízo a quo e a possibilidade excepcional de retratação, ante a 

interposição do apelo, decido nos seguintes termos: I. Interposto recurso 

de apelação pela parte recorrente, intime-se a parte recorrida para 

apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.010, §1º, do NCPC. II. Se apresentada apelação adesiva pela parte 

recorrida (art. 997, §§ do NCPC), intime-se a parte contrária para 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, 

do NCPC. III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo 

ventilem matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o 

recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme o art. 1.009, §2º, do NCPC. IV. Após as formalidades acima, 

encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª Região (art. 1.009, §3º, do 

NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela 

Corte ad quem (art. 932 do NCPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002117-67.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DULCELINO LOPES VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1002117-67.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): DULCELINO LOPES VIANA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação de Concessão de Auxílio 

Doença c/c em Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação 

de Tutela” proposta por DULCELINO LOPES VIANA em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos autos, 

sob o fundamento de não possuir mais condições de trabalhar, 

necessitando assim, de percepção de auxílio doença em sede de 

antecipação da tutela convertendo, se for o caso, para aposentadoria por 

invalidez. Com a inicial foram juntados os documentos de id nº 

21293319/21293323. A exordial foi recebida em id nº 21702405, 

oportunidade em que fora determinada a citação da demandada, indeferido 

o pedido de tutela, bem como nomeado médico perito. Devidamente citada, 

a Autarquia demandada apresentou contestação, conforme id nº 

21912659. Impugnação à contestação inserida em id nº 22046129. Perícia 

médica aportada em id nº 26134289. A requerida pugnou pela 

improcedência do feito em id nº 26324868, enquanto que a requerente 

nada manifestou, conforme certidão de id nº 228238950. Após, vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Com 

efeito, o cerne da questão encartada consiste em saber se a parte autora 

satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os requisitos exigidos 

à concessão do benefício postulado, o qual encontra fundamento na Lei 

8.213/91, legislação esta que tem como finalidade mostrar o procedimento 

e os princípios norteadores dos planos de benefício da Previdência Social, 

garantindo as pessoas, meios para sua manutenção em razão de 

incapacidade entre outras situações previstas no ordenamento legal. A 

Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, também assegura a 

cobertura dos eventos de doença pelo órgão da Previdência Social. Neste 

cenário, as regras gerais sobre o auxílio-doença foram mantidas pela Ec. 

Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A previdência social será organizada sob a 

forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 

atenderá, nos termos da lei, a: I - cobertura dos eventos de doença, 

invalidez, morte e idade avançada;” O Auxílio-doença é um beneficio por 

incapacidade devido ao segurado do INSS que estiver impedido de 

trabalhar por doença ou acidente, ou por prescrição médica, por mais de 

15 (quinze) dias, que o torne incapaz temporariamente para o trabalho, 

conforme disposto no artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que “O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos.” Para a concessão de auxílio-doença, mister o 

atendimento a alguns requisitos: (a) a qualidade de segurado do 

requerente; (b) o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; 

(c) a superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) o caráter temporário 

da incapacidade. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os 

requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de 

segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o 

desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) 

caráter definitivo da incapacidade. 2. Requisitos preenchidos. TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 78533320134049999 SC 

0007853-33.2013.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA Publicação 

D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de Dezembro de 2015 Relator PAULO 

AFONSO BRUM VAZ)” In casu, restou evidenciado que o demandante não 

preenche os pressupostos para o deferimento do estabelecimento do 

auxílio-doença, consoante às provas amealhadas aos autos. Explico. 

Quanto à comprovação da condição de segurado, a parte autora 

comprovou que detinha qualidade de segurada quando do requerimento 

administrativo, consoante documentos de id nº 21293321, donde se 

depreende que a autora preencheu o tempo de carência previsto no art. 

25, I, da Lei 8.213/06. Volvendo os olhos para os referidos documentos, 

verifica-se que a autora faz jus a concessão dos benefícios, desde que 

comprovada a incapacidade e que não tenha perdido a condição de 

segurado quando se quedou enferma, bem como em caso de ter tido sua 

doença/enfermidade agravada com o tempo ou trabalho. Analisando a 

prova pericial, observa-se que o “expert” asseverou: “(...) Não vislumbro 

incapacidade laborativa para o quadro apresentado neste ato pericial (...) 

Não apresenta incapacidade laborativa em relação ao quadro pós trauma 

ocorrido em junho de 2018 neste ato pericial (...)”. Ocorre que, em que 

pese a qualidade de segurado, o autor não se encontra incapacitado para 

o trabalho, não havendo que se falar em incapacidade laborativa, como 

bem descrito pelo perito judicial. Registre-se que, em que pese a autora 

requerer a procedência do feito, tal não merece acolhimento, porquanto 

não constar dos autos outras provas contundentes a afastar a conclusão 

firmada, sendo assim a perícia judicial devidamente apta a ensejar o 

julgamento do feito. Nesse sentido: “INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO 

SUSCITADO PELA PARTE AUTORA. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. ANÁLISE DAS 

CONDIÇÕES PESSOAIS. DESNECESSIDADE. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 

1. Trata-se de Pedido de Uniformização interposto contra acórdão da 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do 
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Rio Grande do Norte que deu provimento ao recurso da parte ré, 

reformando a sentença de primeiro grau, para julgar improcedente o 

pedido formulado na inicial de concessão de auxílio-doença. Colhe-se do 

acórdão a fundamentação que segue: “[...]EMENTA: DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. RESTABELECIMENTO DE 

AUXILIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA 

PROCEDENTE. AUSÊNCIA DA INCAPACIDADE. PROVIMENTO DO 

RECURSO DO INSS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. 1. O 

auxílio-doença é devido ao segurado que, havendo cumprido o período de 

carência exigível legalmente, ficar incapacitado para seu trabalho ou 

atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos. Já a 

aposentadoria por invalidez é a prestação previdenciária que será devida 

ao segurado que, cumprida a carência exigida, quando foro o caso, for 

considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nessa condição. 2. Para a concessão de 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, exige-se a carência de 12 

(doze) contribuições mensais, e, no caso de segurado especial, há que se 

comprovar a qualidade de trabalhador rural. 3. Hipótese em que o juízo 

monocrático, diante de laudo pericial (anexo nº. 28) que atestou a 

existência de limitação para o exercício de atividade na agricultura, bem 

como considerando as condições pessoais e sociais da parte autora, 

concedeu-lhe o benefício de auxílio-doença desde a cessação do 

benefício (12/02/2007). 4. Detida análise do laudo acostado aos autos, 

todavia, indica a inexistência de incapacidade para o exercício da 

atividade laborativa, não se mostrando suficiente à concessão do 

benefício pleiteado a mera limitação para o exercício das atividades 

informadas, decorrente de “doença discal lombar degenerativa”. 5. Não 

bastasse a conclusão extraída a partir da prova técnica, trouxe aos autos 

a autarquia prova de que a autora já se encontrava aposentada por idade, 

na qualidade de segurada especial, desde 07/12/2011 (PLENUS – anexo 

nº. 36), benefício cessado em 31/05/2014 diante de tutela concessiva de 

auxílio-doença. 6. Diante deste contexto, seria, em tese, viável a busca 

pelos valores retroativos devidos no período compreendido entre a 

cessação do benefício de auxílio-doença (12/02/2007) até a implantação 

do benefício de aposentadoria por idade (07/12/2011); todavia, tal 

possibilidade não se confirma em face da conclusão pericial constante 

dos autos, no sentido de que a autora apresentava apenas limitação e não 

incapacidade. 7. Frise-se que o laudo não vincula a convicção judicial; 

contudo, considerando que não há nos autos outros documentos capazes 

de infirmar a conclusão pericial, ele constitui ferramenta fundamental para 

reconhecer a inexistência de incapacidade. 8. Recurso inominado do autor 

improvido e recurso inominado do INSS provido, para julgar a demanda 

improcedente. 9. Tutela antecipada que se revoga, bem como quaisquer 

dos seus efeitos, pelo que deve a autarquia restabelecer o benefício de 

aposentadoria por idade (NB 151.053.100-6), cessado por ocasião do 

cumprimento da medida liminar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos 

os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma Recursal da Seção 

Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, por unanimidade, em NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso inominado do autor e DAR PROVIMENTO ao 

recurso inominado do INSS, nos termos do Voto-Ementa do Juiz Relator. 

[...]” 2. Em seu incidente, a parte autora alega que o acórdão recorrido 

contraria a jurisprudência desta TNU (Súmula 47: “Uma vez reconhecida a 

incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por 

invalidez.”) e da 5ª Turma Recursal de São Paulo (Processo 

00562318820104036301), a qual adotou o entendimento de que “O juiz 

não está totalmente vinculado às conclusões do laudo pericial quando 

presentes outros elementos plenamente hábeis à formação da sua 

convicção, desde que o faça de forma fundamentada”. 3. O incidente de 

uniformização foi inadmitido na origem, com agravo na forma do RITNU. 4. 

O acórdão recorrido se baseou em questões de fato pontuais, cuja 

similitude com o caso julgado pelo acórdão indicado como paradigma 

exigiria reexame de prova, inviável em sede de uniformização de 

jurisprudência. 5. Ademais, o acórdão recorrido não contraria o 

entendimento atual da TNU: quando o julgador não reconhece 

incapacidade para o trabalho, não tem obrigação de analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado, muito embora não fique impedido de fazer 

tal análise se, segundo seu livre convencimento motivado, entender 

cabível. A TNU já decidiu que “quando o juiz conclui que não há 

incapacidade para o trabalho, não fica obrigado a examinar as condições 

pessoais e sociais (Processo nº 0507072-34.2009.4.05.8101, Rel. Juiz 

Rogério Moreira Alves, DOU 1º/02/2013). “Quando negada a incapacidade 

para o trabalho habitual, forçoso inadmitir o exame das condições 

pessoais, já que o mesmo não pode, por si só, afastar a conclusão sobre 

a aptidão laboral calcada na valoração de prova pericial” (Processo nº 

0020741-39.2009.4.03.6301, Rel. Juiz André Carvalho Monteiro, DOU 

22/3/2013). 6. A análise das condições pessoais e sociais do segurado só 

é obrigatória para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez e 

quando reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho (Processo 

0506386-42.2009.4.05.8101, Rel. Juíza Simone Lemos Fernandes, DJ 

25/4/2012; Processo 5010366-27.2011.4.04.7001, Rel. Juiz Gláucio Maciel, 

julgado em 17/4/2013). A Turma Recursal encampou a conclusão pela 

ausência de incapacidade para o trabalho. Como não reconheceu 

incapacidade laboral, o acórdão recorrido não estava obrigado a analisar 

as condições pessoais e sociais do segurado. 7. Diante dessas 

considerações, não conheço o pedido de uniformização interposto. (TNU - 

PEDILEF: 05003807520124058404, Relator: JUIZ FEDERAL DANIEL 

MACHADO DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/08/2015, Data de 

Publicação: 09/10/2015)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS. REAJUSTE DE PREÇOS. VALOR 

APURADO MEDIANTE PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS 

PARTES E SUJEITA AO CONTRADITÓRIO.INEXISTÊNCIA DE 

UNILATERALIDADE.PARECERES TÉCNICOS. PROVAS UNILATERAIS. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS ALEGADAS INCONSISTÊNCIAS DO 

LAUDO PERICIAL.RECOLHIMENTO DO ISS E CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA POR EXPRESSA 

PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM AS PECULIARIDADES DA 

DEMANDA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.RELATÓRIO: (TJPR - 5ª 

C.Cível - AC - 1484438-3 - Matinhos - Rel.: Carlos Mansur Arida - Unânime 

- J. 03.05.2016)” Nesse diapasão, entendo que o autor não demonstrou o 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil), ou 

seja, que está incapacitado para o labor, razão pela qual não faz jus ao 

benefício previdenciário postulado. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. I- Entre 

os requisitos previstos na Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91), faz-se 

mister a comprovação da incapacidade permanente da parte autora - em 

se tratando de aposentadoria por invalidez - ou temporária, no caso de 

auxílio doença. II- In casu, a alegada incapacidade da parte autora não 

ficou comprovada na perícia médica judicial realizada. III- Apelação da 

parte autora improvida. (TRF-3 - Ap: 00347967520174039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 

19/02/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:05/03/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. 

IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. - A perícia 

realizada por médico especialista em oftalmologia guarda pertinência com 

a doença alegada pelo autor, visão monocular, inexistindo nulidade sob a 

alegação de incapacidade técnica - Não sendo comprovada a invalidez, a 

aposentadoria a tal título não pode ser deferida - Preliminar rejeitada - 

Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10443080389465001 MG, Relator: 

Cabral da Silva, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data de Publicação: 

23/11/2018)” Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

constantes na exordial, e, por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos da Lei n. 1.060/50 e art. 98, do 

CPC. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1000127-07.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WANCLEY FERNANDES (AUTOR(A))

PATRICIA EMANUELLI PINTEL ZATTAR (AUTOR(A))

ANDRE WHILSON MILHOMEM MORAES (AUTOR(A))

CEDIM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP (AUTOR(A))

ROSANGELA CAMPOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DIEGO FERNANDO PAGOTTO (INVENTARIANTE)

ALTAIR ALVES DE LIMA (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000127-07.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): CEDIM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP, 

ANDRE WHILSON MILHOMEM MORAES, WANCLEY FERNANDES, 

PATRICIA EMANUELLI PINTEL ZATTAR, ROSANGELA CAMPOS DE 

OLIVEIRA ESPÓLIO: ALTAIR ALVES DE LIMA INVENTARIANTE: DIEGO 

FERNANDO PAGOTTO Vistos. De pronto, verifico que os autores não 

atribuíram valor à causa e tampouco recolheram o valor das custas 

iniciais. Desta feita, DETERMINO a intimação da parte autora para emendar 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para atribuir o valor à causa 

correspondente ao valor do proveito econômico perseguido, bem como 

que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção anômala. Somente então, 

CONCLUSOS. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 30 

de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003883-58.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PEREIRA DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003883-58.2019.8.11.0011. 

INVENTARIANTE: MARLI PEREIRA DA SILVA INVENTARIADO: JOSE DA 

SILVA Vistos. Ante o teor do petitório de ID 28504899, INTIME-SE a 

inventariante nomeada nos autos para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias. No tocante ao pleito de ID 28454923, ressalto que a 

sentença foi clara ao dispor que o alvará para levantamento de valores e 

o formal de partilha apenas serão expedidos e entregues à parte 

inventariante após a comprovação pela Fazenda Pública do adimplemento 

dos tributos. Após, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 30 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001223-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO CONTINENTAL LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001223-28.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REU: MERCADO 

CONTINENTAL LTDA Vistos. Em que pese a autora ter reiterado o pedido 

de reconhecimento de sucessão de empresa em ID 28153773, saliento 

que as razões da decisão de ID 17364567 ainda subsistem, eis que a 

parte requerente não trouxe mais qualquer elemento de prova quanto ao 

aproveitamento da estrutura organizacional da empresa sucedida, bem 

como do patrimônio e do quadro societário. Desta feita, imperativa a 

manutenção da decisão anteriormente proferida pelos mesmos 

fundamentos. Consequentemente, INDEFIRO o pedido da requerente de ID 

28153773, ante a ausência de comprovação do aproveitamento da 

estrutura organizacional da empresa sucedida, bem como do patrimônio e 

do quadro societário, motivo pelo qual DETERMINO a intimação da 

requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção. Transcorrido in albis, INTIME-SE pessoalmente, 

consignando o prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte dê regular 

impulsionamento ao feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 30 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001223-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO CONTINENTAL LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001223-28.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REU: MERCADO 

CONTINENTAL LTDA Vistos. Em que pese a autora ter reiterado o pedido 

de reconhecimento de sucessão de empresa em ID 28153773, saliento 

que as razões da decisão de ID 17364567 ainda subsistem, eis que a 

parte requerente não trouxe mais qualquer elemento de prova quanto ao 

aproveitamento da estrutura organizacional da empresa sucedida, bem 

como do patrimônio e do quadro societário. Desta feita, imperativa a 

manutenção da decisão anteriormente proferida pelos mesmos 

fundamentos. Consequentemente, INDEFIRO o pedido da requerente de ID 

28153773, ante a ausência de comprovação do aproveitamento da 

estrutura organizacional da empresa sucedida, bem como do patrimônio e 

do quadro societário, motivo pelo qual DETERMINO a intimação da 

requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção. Transcorrido in albis, INTIME-SE pessoalmente, 

consignando o prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte dê regular 

impulsionamento ao feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 30 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001223-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO CONTINENTAL LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001223-28.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REU: MERCADO 

CONTINENTAL LTDA Vistos. Em que pese a autora ter reiterado o pedido 

de reconhecimento de sucessão de empresa em ID 28153773, saliento 

que as razões da decisão de ID 17364567 ainda subsistem, eis que a 

parte requerente não trouxe mais qualquer elemento de prova quanto ao 

aproveitamento da estrutura organizacional da empresa sucedida, bem 

como do patrimônio e do quadro societário. Desta feita, imperativa a 

manutenção da decisão anteriormente proferida pelos mesmos 

fundamentos. Consequentemente, INDEFIRO o pedido da requerente de ID 

28153773, ante a ausência de comprovação do aproveitamento da 

estrutura organizacional da empresa sucedida, bem como do patrimônio e 

do quadro societário, motivo pelo qual DETERMINO a intimação da 

requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção. Transcorrido in albis, INTIME-SE pessoalmente, 

consignando o prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte dê regular 

impulsionamento ao feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 30 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1001223-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO CONTINENTAL LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001223-28.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REU: MERCADO 

CONTINENTAL LTDA Vistos. Em que pese a autora ter reiterado o pedido 

de reconhecimento de sucessão de empresa em ID 28153773, saliento 

que as razões da decisão de ID 17364567 ainda subsistem, eis que a 

parte requerente não trouxe mais qualquer elemento de prova quanto ao 

aproveitamento da estrutura organizacional da empresa sucedida, bem 

como do patrimônio e do quadro societário. Desta feita, imperativa a 

manutenção da decisão anteriormente proferida pelos mesmos 

fundamentos. Consequentemente, INDEFIRO o pedido da requerente de ID 

28153773, ante a ausência de comprovação do aproveitamento da 

estrutura organizacional da empresa sucedida, bem como do patrimônio e 

do quadro societário, motivo pelo qual DETERMINO a intimação da 

requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção. Transcorrido in albis, INTIME-SE pessoalmente, 

consignando o prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte dê regular 

impulsionamento ao feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 30 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003769-22.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IUPPI DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE SOUZA QUEIROZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

requerente para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001979-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ENIVALDO RONDINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391 Certifico que a R. 

Sentença transitou em julgado, sem interposição de recurso. Mirassol 

D'Oeste - MT, 31 de janeiro de 2020 Cleusa Roberto do Carmo Gestora 

Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000318-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

NILSON RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

RENATO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

SIDNEI JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

SIDIMAR RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

VALDINEI RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

ROSILENE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA CELMA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

ROSIMEIRE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

ROSINETE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

SANDRO LUCIO DA SILVA (REQUERENTE)

CELIA APARECIDA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

APARECIDO DONIZETE RAMOS (REQUERENTE)

CLAUDINEI RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE AUGUSTO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

J. M. D. S. (REQUERENTE)

JESSICA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

VALDIR RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

JESSIANE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

ZENILDO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

GEILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTIN OAB - MT25462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DA COSTA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento 

ao Mandado de Avaliação, expedido pela MMª Juíza desta Comarca, onde 

figura como Polo Ativo - ZENILDO RAMOS DA SILVA, dirigi-me ao 

endereço mencionado nos autos, sendo lá.procedi com a Avaliação do 

bem indicado no Mandado, como consta em Auto de Avaliação que segue 

anexo. Sendo assim devolvo o presente mandado em cartório para os 

devidos fins. O referido é verdade e dou fé. /MT, 28 de janeiro de 2020. 

REGINALDO PEREIRA FASSALUCI Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000318-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

NILSON RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

RENATO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

SIDNEI JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

SIDIMAR RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

VALDINEI RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

ROSILENE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA CELMA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

ROSIMEIRE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

ROSINETE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

SANDRO LUCIO DA SILVA (REQUERENTE)

CELIA APARECIDA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

APARECIDO DONIZETE RAMOS (REQUERENTE)

CLAUDINEI RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE AUGUSTO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

J. M. D. S. (REQUERENTE)

JESSICA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

VALDIR RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

JESSIANE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

ZENILDO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

GEILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTIN OAB - MT25462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DA COSTA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento 

ao Mandado de Avaliação, expedido pela MMª Juíza desta Comarca, onde 

figura como Polo Ativo - ZENILDO RAMOS DA SILVA, dirigi-me ao 

endereço mencionado nos autos, sendo lá.procedi com a Avaliação do 

bem indicado no Mandado, como consta em Auto de Avaliação que segue 
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anexo. Sendo assim devolvo o presente mandado em cartório para os 

devidos fins. O referido é verdade e dou fé. /MT, 28 de janeiro de 2020. 

REGINALDO PEREIRA FASSALUCI Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE:

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 517 Nr: 47-66.1997.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMEL DIST. MATERIAIS ELETRICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Advogado sem Nome 

(Aguardando Regularização) - OAB:4.137-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Guilherme da Silva - 

OAB:2994

 Vistos.

 INTIMEM-SE as partes do retorno dos autos e do v. acórdão proferido pela 

Egrégia Turma Recursal (fls. 129/132), para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, pugnem o que de direito.

Transcorrendo o prazo in albis, DETERMINO seja certificado o trânsito, 

com posterior remessa do feito ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 29 de outubro de 2019.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 33272 Nr: 3842-94.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Saraiva Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Rita Saraiva Viana em 

face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requereu a extinção do feito, tendo em 

vista o levantamento dos valores executados. (fl.234).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários 

advocatícios, eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 217618 Nr: 3253-92.2014.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Augusto de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando-se que o processo em voga traz em seu 

bojo a discussão a respeito da devolução dos valores recebidos em razão 

da tutela antecipada, sendo esse o ponto nevrálgico do Tema 692 do STJ, 

afetado para ser discutido em sede de Recuso Repetitivo, DETERMINO a 

suspensão do processamento da presente demanda até que o STJ decida 

o tema em questão.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 21 de janeiro de 2020.Henriqueta 

Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 235360 Nr: 371-89.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCS, Fatima Maria Cerqueira Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando atentamente os autos, verifico que os endereços da 

requerente aportados aos autos, foram insuficientes para produção de 

provas outrora determinada (ex vi fls.72 e 75).

Diante disso, INTIME-SE o patrono da requerente para que informe o 

endereço correto, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da 

prova.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 22 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 141319 Nr: 3249-60.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Ribeiro de Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a solenidade outrora aprazada fora designada em dia 

de feriado municipal, REDESIGNO o ato para o dia 08/04/2020, às 

14h00min.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 22 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 238341 Nr: 1946-35.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Francisca Tassi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Adriano Ramos, Departamento 

Estadual de Transito de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suelem Menezes Barranco - 

OAB:, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865

 Vistos.

DEFIRO o pedido de desarquivamento de fl. 79.

INTIME-SE o causídico indicado acerca da disponibilidade dos autos para 

acesso, bem como para pugnar o que de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Caso contrário, 

CONCLUSOS.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25738 Nr: 297-50.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Possavatis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:14.176-A, MARILIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A, 

Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, tendo em vista que não foram encontrados outros valores 

penhoráveis.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229237 Nr: 1389-82.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josoel Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Miranda Gomes de 

Oliveira - Defensora Pública Substituta - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1389-82.2015.811.0011 Código 229237

ESPÉCIE: Ação de Execução

 PARTE REQUERENTE: Josoel Antonio da Silva

PARTE REQUERIDA: Estado de Mato Grosso- Secretaria de Saúde

INTIMANDO(A,S): Requerente: Josoel Antonio da Silva, Cpf: 01444951122, 

Rg: 1643378-5 SSP MT Filiação: Carlos Antonio da Silva e Ceide Odete da 

Silva, data de nascimento: 10/10/1985, brasileiro(a), natural de Mirassol 

D´Oeste-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Dr Antonio Edson Galves Nº 483, 

Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 795,00 ( Setecentos e noventa e cinco Reais), 

no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8096 Nr: 385-74.1996.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA FELIPE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juraci Paulino Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELIO SOARES DE QUEIROZ - 

OAB:8470/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 385-74.1996.811.0011 Código 8096

ESPÉCIE: Ação de Embargos

PARTE REQUERENTE: Leila Felipe dos Santos

PARTE REQUERIDA: Juraci Paulino Viana

INTIMANDO(A,S): Embargante: Leila Felipe dos Santos, Cpf: 59415460172, 

Rg: brasileiro(a), Endereço: Rua Miguel Felipe dos Santos, Cidade: Porto 

Esperidião-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 755,41 ( Setecentos e cinquenta e cinco Reais 

e quarenta e um centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241160 Nr: 3506-12.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maior Construções Ltda, Genivaldo Jorge 

Soalheiro, Brandina Figueiredo de Aquino Soalheiro, Adma Figueiredo de 

Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3506-12.2016.811.0011 Código 241160

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: Adma Figueiredo de Aquino Soalheiro e outros

INTIMANDO(A,S): Executados(as): Maior Construções Ltda, CNPJ: 

04316467000104, brasileiro(a), Endereço: Rua Antonio Tavares, Nº 3.305, 

Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 738,49 ( Setecentos e trinta e oito Reais e 

quarenta e nove centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 555 de 1001



 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252759 Nr: 4502-73.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Lúcio Andrade Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4502-73.2017.811.0011 Código 252759

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: André Lúcio Andrade

INTIMANDO(A,S): Executados(as): André Lúcio Andrade Guerra, Cpf: 

52065340487 brasileiro(a), , Endereço: Rua Miguel Botelho de Carvalho, Nº 

3.511, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,09( Quinhentos e cinquenta e sete Reais e 

nove centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18449 Nr: 1995-96.2004.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Jacinto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1995-96.2004.811.0011 Código 18449

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Municipio de Mirassol D’Oeste 

- Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: Jair Jacinto dos Santos

INTIMANDO(A,S): Executados(as): Jair Jacinto dos Santos, Cpf: 

47469455191 brasileiro(a),o Endereço: Rua Pedro Mello, Nº 152, Qd. 03, 

Lt. 15, Bairro: Loteamento Teles, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,84 ( Quinhentos e cinquenta e sete Reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209190 Nr: 1716-61.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Martins Tomaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1716-61.2014.811.0011 Código 209190

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Solange Martins Tomaz

INTIMANDO(A,S): Executados(as): Solange Martins Tomaz, Cpf: 

00212667190, Rg: 1540736-5 SSP MT Filiação: Antonio Rodrigues Tomaz e 

de Leontina Martins Tomaz, data de nascimento: 06/09/1978, brasileiro(a), 

natural de Mirassol d'oeste-MT, solteiro(a), do lar, Endereço: Rua Américo 

Chiquitto, Nº 796, Bairro: Parque Morumbí II, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 556,94 ( Quinhentos e cinquenta e seis Reais e 

noventa e quatro centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209295 Nr: 1813-61.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1813-61.2014.811.0011 Código 209295

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Antonia Maria da Silva

INTIMANDO(A,S): Executados(as): Antonia Maria da Silva, Cpf: 

04708173806, Rg: 26140228-6 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Av Acrizio Leite de Oliveira 35, Bairro: Jardim das Flores, Cidade: Mirassol 

D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,94 ( Quinhentos e cinquenta e sete Reais e 

noventa e quatro centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 
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Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268286 Nr: 1017-94.2019.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vandre Zequini Borges de Campos, Helio Borges de 

Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural da Grande 

Cáceres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Regis dos Santos - 

OAB:22.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11-546-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1017-94.2019.811.0011 Código 268286

ESPÉCIE: Ação de Embargos à Execução

PARTE REQUERENTE: Helio Borges de Campos

PARTE REQUERIDA: Cooperativa de Crédito Rural da Grande Cáceres

INTIMANDO(A,S): Embargante: Helio Borges de Campos, Cpf: 

95407197804 brasileiro(a), , Endereço: Rua Ana Chiarelli Possavatz, 300, 

Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT;

Embargante: Vandre Zequini Borges de Campos, Cpf: 90503929115, Rg: 

1.396.069-5 SSP MT brasileiro(a), solteiro(a), agropecuarista, Endereço: 

Rua Ana Chiarelli Possavats, Nº 300, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 ( Quatrocentos e treze Reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263516 Nr: 3386-95.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio de Campos Ziegert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Antobiazzi - 

OAB:SP / 188.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3386-95.2018.811.0011 Código 263516

ESPÉCIE: Ação de Embargos

 PARTE REQUERENTE: Marco Antonio de Campos Ziegert

PARTE REQUERIDA: Fazenda Nacional

INTIMANDO(A,S): Embargante: Marco Antonio de Campos Ziegert Filiação: 

, brasileiro(a), , Endereço: Rua Germano Greve, Nº 254, Bairro: Centro, 

Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 547,41 ( Quinhentos e quarenta e sete Reais e 

quarenta e um centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243120 Nr: 4504-77.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4504-77.2016.811.0011 Código 243120

ESPÉCIE: Ação de Execução

 PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D’Oeste - MT

PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Viana

INTIMANDO(A,S): Executados(as): Maria Aparecida Viana, Cpf: 

53134630125, brasileiro(a), Endereço: Rua Leonório Lourenção, Nº 242, 

Bairro: Jardim das Flores, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,83( Quinhentos e cinquenta e sete Reais e 

oitenta e tres centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240421 Nr: 3106-95.2016.811.0011

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Paiva, Lucio Lima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 VISTAS ao requerente para pugnar o que de direito, no mesmo prazo.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209335 Nr: 1848-21.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosemarie Lustig Sebalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1848-21.2014.811.0011 Código 209335

ESPÉCIE: Ação de Execução

 PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D’Oeste - MT

PARTE REQUERIDA: Rosemarie Lustieg Sebalho

INTIMANDO(A,S): Executados(as): Rosemarie Lustig Sebalho, Cpf: 

14056380104, Rg: 177.591 SSP MT brasileiro(a), casado(a), autônomo, 

Endereço: Av. João Guarnica, Nº 182 Qd. V, Bairro: Parque Bandeirantes, 

Cidade: Mirassol D'Oeste-MTMT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,09 ( Quinhentos e cinquenta e sete Reais e 

nove centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228539 Nr: 1059-85.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Duarte Zacarias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1059-85.2015.811.0011 Código 228539

ESPÉCIE: Ação de Execução

 PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D’Oeste - MT

PARTE REQUERIDA: Flavio Duarte Zacarias

INTIMANDO(A,S): Executados(as): Flavio Duarte Zacarias, Cpf: 

72958855104, Rg: 1516429-2 SSP MT Filiação: Aparecido Ferreira 

Zacarias e Luzia Pereira Duarte Ferreira, brasileiro(a), convivente, 

vendedor, Endereço: Rua 1º de Maio, Nº 1.750, Bairro: Jardim São Paulo, 

Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,83( Quinhentos e cinquenta e sete Reais e 

oitenta e tres centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252816 Nr: 4555-54.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4555-54.2017.811.0011 Código 252816

ESPÉCIE: Ação Execução

 PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Julio Cesar de Andrade

INTIMANDO(A,S): Executados(as): Julio Cesar de Andrade, Cpf: 

83673962191, Rg: 11779330 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua Elcio Cumini, Nº 96, Bairro: Jardim das Oliveiras, Cidade: Mirassol 

D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,83 ( Quinhentos e cinquenta es sete Reais 

e oitenta e três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 253056 Nr: 4761-68.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Aparecido Alonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fl. 21, INTIME-SE o exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Após o transcurso do prazo supra, com ou sem manifestação, 

devolvam-me os autos CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 246905 Nr: 1567-60.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Alves de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Freire Jardim 

Santos - OAB:OAB/MG 123.907, VALDIR DIAS DE SOUSA JÚNIOR - 

OAB:122882

 Vistos.

Considerando o petitório de fls. 215/218, INTIME-SE a parte autora para 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Postergo a análise do pedido de desconstituição de eventual 

penhora/bloqueio e extinção do feito, requerido à fl. 215, apreciando 

somente após a manifestação da parte requerente.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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Mirassol D’Oeste-MT, 29 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 5585 Nr: 701-48.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. S. da Silva Supermercado - F. I.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 167802 Nr: 3368-84.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Alves Silva, Paulo Roberto Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

Milton Martins Mello - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em que pese às certidões de fls. 154 e 156, INTIME-SE pessoalmente o 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Após o decurso do prazo supra, com ou sem manifestação, devolvam-me 

os autos CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 29 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 247588 Nr: 1918-33.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Fonseca da Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o teor das certidões de fls. 120 e 121, INTIME-SE o exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Após o transcurso do prazo supra, com ou sem manifestação, 

devolvam-me os autos CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 29 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001990-66.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LAESTY COSTA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Código n.º 1001990-66.2018.8.11.0011 Considerando a manifestação de 

ID n. 21619873, DEFIRO a dilação do prazo, de modo que CONCEDO 60 

(sessenta) dias para juntada do requerimento administrativo, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste-MT, 02 de agosto de 2019. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001661-20.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTIN PERON OAB - MT7524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO MENDES CARDOSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o autor, para que se manifeste acerca de interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 31 de janeiro 

de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004061-07.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. M. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS ANDRE DA 

SILVA PROCESSO n. 1004061-07.2019.8.11.0011 Valor da causa: R$ 

6.000,00 ESPÉCIE: [Condomínio]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: DELZUITA BATISTA Endereço: Rua Deputado Vicente Bezerra 

Neto, sn, tel 65-999826143, Bairro Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE 

- MT - CEP: 78280-000 POLO PASSIVO: Nome: NICANOR MOREIRA DA 

SILVA Endereço: RUA SENADOR HENRIQUE DE LA ROQUE, 4042, BAIRRO 

BANDEIRANTES I, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Mediação Sala: CEJUSC Data: 03/03/2020 Hora: 14:00 OBSERVAÇÃO: 

deverá o Oficial de Justiça advertir o citando de que a contestação deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização da 

audiência. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 
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composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. MIRASSOL D'OESTE, 29 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256104 Nr: 103-64.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia Marques Vieira Cuiabano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º =103-64 .2018.811.0011 Código 256104

ESPÉCIE: Ação Busca e Apreensão

 PARTE REQUERENTE: Iuri Seror Cuiabano

PARTE REQUERIDA: Vera Lucia Marques Vieira Cuiabano

INTIMANDO(A,S): Requerente: Iuri Seror Cuiabano, Cpf: 08115381764, Rg: 

104185-04 SSP Filiação: Carlos Eduardo Cuiabano e Roseli Seror 

Cuiabano, data de nascimento: 23/08/1978, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), advogado OAB-MT 10.838, Endereço: Rua Mariano 

Rodrigues Paiva, Nº 3.706, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D´oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 794,74 ( Setecentos e noventa e quatro Reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155110 Nr: 1879-12.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSC, MCRS, MCRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391, karina cordeiro 

pissolato - OAB:253766/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DAS GRAÇAS VIEIRA 

BARCELOS - OAB:245363

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1879-12.2012.811.0011 Código 155110

ESPÉCIE: Ação de Execução

 PARTE REQUERENTE: Apareida da Silva Correia e outros

PARTE REQUERIDA: Samir Rojas Silvério

INTIMANDO(A,S): Executados(as): Samir Rojas Silvério, Cpf: 

39393577153, Rg: 738.651 SSP MT Filiação: Juvercindo Silvério e de 

Germana Rojas, data de nascimento: 25/11/1969, brasileiro(a), natural de 

Ponta Porã-MS, casado(a), motorista, Endereço: Rua Ailton Pietro Maestro 

1052, Bairro: Parque Ana Lucia, Cidade: Santa Fé do Sul-SP

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 874,67 ( oitocentos e setenta e quatro Reais e 

sessenta e sete centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252778 Nr: 4519-12.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Altino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 560 de 1001



Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4519-12.2017.811.0011 Código 252778

ESPÉCIE: Ação de Execução

 PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Joaquim Antonio da Silva

INTIMANDO(A,S): Executados(as): Joaquim Altino da Silva, Cpf: 

08037833100, Rg: 325.379 SSP MT Filiação: José Altino dos Santos e de 

Izabel Nunes da Silva, data de nascimento: 25/10/1947, brasileiro(a), 

natural de Santana-BA, casado(a), lavrador, Endereço: Rua Padre Tiago, 

Nº 3.569, Bairro: Cidade Tamandaré, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,41 ( Quinhentos e cinquenta e sete Reais e 

quarenta e um centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260432 Nr: 2002-97.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Pereira Moreira, JOSIANE SAMPAIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2002-97.2018.811.0011 Código 260432

ESPÉCIE: Ação de Embargos

PARTE REQUERENTE: Josiane Sampaio da Silva e outro

PARTE REQUERIDA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi Sudoeste

INTIMANDO(A,S): Embargante: Josiane Sampaio da Silva, Cpf: 

04812690960, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), Endereço: 

Avenida Senador Filinto Muller, Nº 299, Bairro: Maracana, Cidade: Barra do 

Bugres-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 560,60 ( Quinhentos e sessenta Reais e 

sessenta centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242170 Nr: 3977-28.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Henrique da Silva Morais dos Santos Franhan, Jose 

Roberto da Silva Morais dos Santos,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clinton Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Espolio de Jose Alves de Brito, 

Clarinda Batista de Brito, João Antonio Batista, Maria de Jesus 

Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clinton Ferreira da Silva - 

OAB:22335

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238605 Nr: 2078-92.2016.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geberson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Angela Cristina de Araujo Procopio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:MT 11.473/A, Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

teor da cota ministerial de fls. 99, no parzo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191302 Nr: 2867-96.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Silvana Teresa da Silva, Danilo da Silva Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que informe nos autos seus dados 

bancários, quais sejam: nome do banco, agencia e conta corrente, de 

titularidade do outorgado conforme procuração juntada, para posterior 

expedição do alvara Eletronico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31601 Nr: 2225-02.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes dos Santos Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Latufe Carnevale 

Tufaile - OAB:164516 oab/sp, Fernando Latufe Carnevale Tufaile - 

OAB:16182 oab mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que proceda com a juntada de 

procuração em nome de pessoa física indicada na procuração juntada aos 

autos ne ocasião do seu ajuizamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239830 Nr: 2763-02.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Tereza Umbelina Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que informe nos autos seus dados 

bancários, quais sejam: nome do banco, agencia e conta corrente, de 

titularidade do outorgado conforme procuração juntada, para posterior 

expedição do alvara Eletronico.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254855 Nr: 5542-90.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Azur Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que informe nos autos seus dados 

bancários, quais sejam: nome do banco, agencia e conta corrente, de 

titularidade do outorgado conforme procuração juntada, para posterior 

expedição do alvara Eletronico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229150 Nr: 1361-17.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jesus Adão de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que informe nos autos seus dados 

bancários, quais sejam: nome do banco, agencia e conta corrente, de 

titularidade do outorgado conforme procuração juntada, para posterior 

expedição do alvara Eletronico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75141 Nr: 1315-38.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Geraldo Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603, IZA MARCIA COSTA - 

OAB:10834-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que informe nos autos seus dados 

bancários, quais sejam: nome do banco, agencia e conta corrente, de 

titularidade do outorgado conforme procuração juntada, para posterior 

expedição do alvara Eletronico.

Citação

Citação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003839-39.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. F. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. T. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 MANDADO DE CITAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 

1003839-39.2019.8.11.0011 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: MARIA DE FATIMA 

RODRIGUES Endereço: Rua Madalena Marques, 13, telefone (65) 

9.9952-4449, bairro Parque Morumbi II, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 POLO PASSIVO: Nome: DELIO TOME Endereço: Rua Madalena 

Marques, 13, bairro Parque Morumbi II, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para 

responder a ação, caso queira, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado 

aos autos do processo. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 

212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. MIRASSOL 

D'OESTE, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000163-54.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA GALLO PEREIRA NEGOCIOS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIO DOS SANTOS OAB - SP218246 (ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada da parte autora da R. Decisão constante dos 

presentes autos, bem como da audiência de conciliação redesignada para 

a data de 17 de Outubro de 2017 às 14:00 horas, devendo Vossa 

Senhoria comunicar a parte autora do dia e horário da mencionada 

audiência.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000163-54.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 562 de 1001



GLAUCIA GALLO PEREIRA NEGOCIOS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIO DOS SANTOS OAB - SP218246 (ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada da parte autora da R. Decisão constante dos 

presentes autos, bem como da audiência de conciliação redesignada para 

a data de 17 de Outubro de 2017 às 14:00 horas, devendo Vossa 

Senhoria comunicar a parte autora do dia e horário da mencionada 

audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-14.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000133-14.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:ANA MARIA 

ALVES RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 31/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-69.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando o aporte do cálculo determinado 

pela R. Decisão de Id. 26641713, juntado ao Id. 28707734, INTIMEM-SE as 

partes para pugnarem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 31 de janeiro de 2020. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-81.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE ARCOSTA DE VASCONCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000135-81.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:JANETE 

ARCOSTA DE VASCONCELOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 31/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003695-65.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MARZOCHI TEIXEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003695-65.2019.8.11.0011. REQUERENTE: FLAVIA MARZOCHI TEIXEIRA 

LOPES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Tendo em vista o teor da certidão do oficial de justiça 

aportada no id nº 28555989, dando conta do descaso e desrespeito à 

ordem judicial pela representante da empresa demandada, DEFIRO o 

pedido de id nº 28640406, para MAJORAR o valor da multa diária para R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos da decisão que deferiu a tutela 

antecipada, de modo que INTIME-SE a demandada para cumprir a 

obrigação imposta, devendo proceder com o religamento da energia 

elétrica, nos termos da r. decisão com o valor da multa ora aumentada, 

sob pena de crime de desobediência. Não obstante, considerando a 

peculiaridade do caso posto, aliado à gravidade inerente à ausência de 

energia elétrica, eis que se trata de comércio do ramo alimentício, gerando 

desperdício e perecimento dos alimentos comercializados, bem como a 

reiteração da requerida no descumprimento da ordem judicial, munida do 

poder geral de cautela DETERMINO que, quando do cumprimento do 

mandado, o senhor oficial de justiça identifique qual o funcionário 

responsável pelo procedimento de reativação da energia, procedendo com 

sua CONDUÇÃO COERCETIVA até o endereço da requerente, para 

efetivação da medida ora deferida. Registre-se que poderá se utilizar de 

reforço policial para cumprimento da presente decisão. No mais, ante o 

teor da certidão do meirinho, referida acima, dando conta da postura da 

funcionária da empresa requerida, extraia-se cópia À DPOL desta 

comarca, com urgência, para apurar eventual prática de crime, 

comunicando a este Juízo quais providencias adotadas em 24 (vinte e 

quatro) horas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 31 

de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003704-27.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DE LIMA MARINELLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo 1003704-27.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por VILMA 

DE LIMA MARINELLE em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, alegando 

que possui conta na instituição financeira requerida para recebimento do 

seu benefício previdenciário. Ocorre que foram realizados descontos não 

autorizados de seguros, tendo como beneficiários outras instituições. 

Sustenta a responsabilidade objetiva do requerido por ter permitido os 

descontos não autorizados. O Requerido arguiu preliminarmente 

ilegitimidade passiva, uma vez que atuou como mero prestador de 

serviços financeiros, ou seja, somente proporcionou à parte autora sua 

conta-corrente para movimentações financeiras. Os descontos foram 

realizados por outras empresas. Aduz limitação de defesa em ações que 

tenham como objeto descontos realizados por terceiros. Contudo, a 

preliminar arguida se confunde com o mérito e com o mesmo será 

apreciada. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 
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competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Embora o Banco seja responsável pelos valores a ele 

confiados por seus correntistas, somente as empresas que realizaram os 

descontos possuem capacidade probatória de confirmar a (in)existência 

do contrato ora impugnado pela parte autora. O BANCO RÉU figura no 

presente caso como mero estipulante dos alegados inexistentes 

contratos, atuando apenas como intermediário entre a parte autora e as 

supostas contratadas e atuou como canal de descontos para as mesmas. 

Além disso, no caso concreto, tenho que não cabe aplicar a Teoria da 

Aparência, pois não havia dúvidas para a parte autora sobre quem tinha 

viabilizado a contratação. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos 

do art. 487, I, do CPC. Revogo a liminar deferida. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-76.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL CARRASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDELICE APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

KARINA CORDEIRO PISSOLATO OAB - MT25376/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000545-76.2019.8.11.0011. REQUERENTE: LOURIVAL CARRASCO 

REQUERIDO: VALDELICE APARECIDA DA SILVA Vistos. Considerando o 

retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO a intimação das partes 

para pugnarem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Na hipótese 

de ausência de pagamento espontâneo da condenação, e, sendo pugnado 

o cumprimento de sentença pela parte autora, determino: I – A conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – 

Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 31 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-24.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANI CRISTINI FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CHRISTINA RISSON OLIVEIRA OAB - SP0257302A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo 1000111-24.2018.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por MARIANI 

CRISTINI FERREIRA LEITE em desfavor de ENGLISHTOWN DO BRASIL 

INTERMEDIACOES LTDA, alegando que contratou a prestação de serviços 

educacionais da Requerida – aulas virtuais de inglês – pelo valor de R$ 

2.100,00 (dois mil e cem Reais), pagos em 10 parcelas no valor de R$ 

210,00 (duzentos e dez Reais). Ocorre que após o pagamento da primeira 

parcela, concluiu que não havia disponibilidade de tempo para assistir às 

aulas e requereu o cancelamento do curso, sendo informado que para 

tanto teria que pagar a integralidade do curso, inviabilizando o 

cancelamento. Requer seja declarada a ilicitude do ato praticado e 

condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais. Invertido o ônus da prova da decisão proferida em ID 17583946. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. É certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida apresentou contestação argumentando 

que o autor contratou seus serviços, em cujo contrato estava 

expressamente previsto multa de 30% sobre o saldo devedor em caso de 

cancelamento. De fato, o contrato entabulado entre as partes prevê a 

multa rescisória contratual de 30% sobre o saldo devedor, contudo, o 

entendimento jurisprudencial é que este percentual é abusivo pois afronta 

os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, nos termos de seus 

artigos 39, V e 51: SÚMULA DO JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS VIA 

ONLINE. RESCISÃO. CLÁUSULA PENAL DEVIDA. REDUÇÃO. 

POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO MEDIANTE PRUDENTE JUÍZO DE 

EQUIDADE. 10% (dez pontos percentuais) CLÁUSULA PENAL DEVIDA. 

REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO MEDIANTE PRUDENTE JUÍZO 

DE EQUIDADE. 10% (dez pontos percentuais) SOBRE O SALDO 

DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJMT.  RI 

1007439-54.2017.8.11.0006. Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI 

ALVES CORRÊA. Data do Julgamento: 16/08/2019) Considerando a 

obrigação contratual assumida pela autora, a multa rescisória é devida, no 

entanto, esta deverá ser reduzida para o patamar de 10%, observando os 

critérios de defesa do direito do consumidor. No que tange aos danos 

morais, observo que no caso em comento o autor requereu o 

cancelamento do contrato por motivação pessoal, não havendo falha na 

prestação de serviço ofertada pela Requerida. Portanto, a cobrança de 
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multa previamente prevista contratualmente não tem o condão de abalar a 

esfera íntima do autor a justificar a reparação judiciária. Ante o exposto, 

julgo improcedente a pretensão contida na inicial e parcialmente 

procedente o pedido contraposto para o fim de a) Reduzir a multa 

contratual para o montante de 10% do saldo devedor; b) Declarar a 

rescisão do contrato entabulado entre as partes; Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003521-56.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE NUNES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo 1003521-56.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

MARIA JOSE NUNES DA CONCEICAO em desfavor do BANCO BRADESCO 

S/A, alegando que possui conta na instituição financeira requerida para 

recebimento do seu benefício previdenciário. Ocorre que foram realizados 

diversos descontos não autorizados de seguros e previdências, tendo 

como beneficiários outras instituições. Sustenta a responsabilidade 

objetiva do requerido por ter permitido os descontos não autorizados. O 

Requerido arguiu preliminarmente ilegitimidade passiva, uma vez que atuou 

como mero prestador de serviços financeiros, ou seja, somente 

proporcionou à parte autora sua conta-corrente para movimentações 

financeiras. Os descontos foram realizados por outras empresas. A 

preliminar suscitada se confunde com o mérito e com o mesmo será 

apreciada. No mérito, sustenta, em suma, ausência de ato ilícito cometido 

pelo mesmo. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Embora o Banco seja responsável pelos valores a ele 

confiados por seus correntistas, somente as empresas que realizaram os 

descontos possuem capacidade probatória de confirmar a (in)existência 

do contrato ora impugnado pela parte autora. O BANCO RÉU figura no 

presente caso como mero estipulante dos alegados inexistentes 

contratos, atuando apenas como intermediário entre a parte autora e as 

supostas contratadas e atuou como canal de descontos para as mesmas. 

Além disso, no caso concreto, tenho que não cabe aplicar a Teoria da 

Aparência, pois não havia dúvidas para a parte autora sobre quem tinha 

viabilizado a contratação, inclusive porque a ação também foi ajuizada 

contra as empresas beneficiárias dos descontos. POSTO ISTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO julgar IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003524-11.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DOS REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo 1003524-11.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

MARLENE DOS REIS DA SILVA em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, 

alegando que possui conta na instituição financeira requerida para 

recebimento do seu benefício previdenciário. Ocorre que foram realizados 

diversos descontos não autorizados de seguros e previdências, tendo 

como beneficiários outras instituições. Sustenta a responsabilidade 

objetiva do requerido por ter permitido os descontos não autorizados. O 

Requerido arguiu preliminarmente ilegitimidade passiva, uma vez que atuou 

como mero prestador de serviços financeiros, ou seja, somente 

proporcionou à autorasua conta-corrente para movimentações 

financeiras. Os descontos foram realizados por outras empresas. Aduz 

limitação de defesa em ações que tenham como objeto descontos 

realizados por terceiros. A preliminar suscitada se confunde com o mérito 

e com o mesmo será apreciada. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Embora o Banco seja responsável pelos valores a ele 

confiados por seus correntistas, somente as empresas que realizaram os 

descontos possuem capacidade probatória de confirmar a (in)existência 

do contrato ora impugnado pela parte autora. O BANCO RÉU figura no 

presente caso como mero estipulante dos alegados inexistentes 

contratos, atuando apenas como intermediário entre a parte autora e as 

supostas contratadas e atuou como canal de descontos para as mesmas. 

Além disso, no caso concreto, tenho que não cabe aplicar a Teoria da 

Aparência, pois não havia dúvidas para a parte autora sobre quem tinha 

viabilizado a contratação, inclusive porque a ação também foi ajuizada 

contra as empresas beneficiárias dos descontos, conforme afirmado pelo 

próprio demandante. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003275-60.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LUNARDON OAB - PR23304 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo 1003275-60.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, 

RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

LINDINALVA BARBOSA DA SILVA em desfavor de SUDAMÉRICA CLUBE 

DE SERVIÇOS e BANCO BRADESCO S/A, alegando que possui conta na 

instituição financeira requerida para recebimento do seu benefício 

previdenciário e o primeiro requerido realizou descontos, contudo, não 

contratou o serviço do mesmo. Sustenta a responsabilidade objetiva do 

segundo requerido por ter permitido os descontos não autorizados. O 

primeiro requerido e a autora celebraram acordo, o qual foi homologado de 

determinado o prosseguimento do feito em relação ao Requerido Banco 

Bradesco S.A. O Requerido Banco Bradesco S.A arguiu preliminarmente 

ilegitimidade passiva, uma vez que atuou como mero prestador de 

serviços financeiros, ou seja, somente proporcionou à autora sua 

conta-corrente para movimentações financeiras. Os descontos foram 

realizados por outras empresas. Aduz limitação de defesa em ações que 

tenham como objeto descontos realizados por terceiros. A preliminar 

suscitada se confunde com o mérito e com o mesmo será apreciada. No 

mérito, sustenta, em suma, ausência de ato ilícito cometido pelo mesmo. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. A preliminar suscitada confunde-se com o mérito e com este será 

analisada. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Embora o Banco 

seja responsável pelos valores a ele confiados por seus correntistas, 

somente as empresas que realizaram os descontos possuem capacidade 

probatória de confirmar a (in)existência do contrato ora impugnado pela 

parte autora. O BANCO RÉU figura no presente caso como mero 

estipulante dos alegados inexistentes contratos, atuando apenas como 

intermediário entre a parte autora e as supostas contratadas e atuou como 

canal de descontos para as mesmas. Além disso, no caso concreto, tenho 

que não cabe aplicar a Teoria da Aparência, pois não havia dúvidas para 

a parte autora sobre quem tinha viabilizado a contratação, inclusive 

porque a ação também foi ajuizada contra a empresa beneficiária do 

desconto, primeira requerida nestes autos. POSTO ISTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO julgar IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, em relação ao Banco Bradesco S.A, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003780-51.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003780-51.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

ANTONIO CARLOS DA SILVA em desfavor do BANCO BRADESCO S.A, 

alegando que era titular de uma conta bancária com o Requerido, requereu 

o encerramento da mesma, pagou as taxas cobradas pelo Banco, 

contudo, foi surpreendido com a negativação de seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 50,63 (cinquenta Reais e 

sessenta e três centavos). Foi deferida a inversão do ônus da prova e os 

efeitos da tutela antecipada para determinar a exclusão de restrição 

interna no nome do autor e abstenção de inserir seu nome no cadastro 

restritivo de crédito no prazo de 48h, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos Reais), limitado ao teto do juizado especial. (ID 

16024882). No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial, pois, a mesma preenche os requisitos do artigo 319 do CPC. O 

Requerido aduz, ainda, falta de interesse de agir ante a prova de 

pretensão resistida. O interesse processual deve ser aferido pela 

conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na 

provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se 

inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial 

postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido binômio 

socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Na contestação apresentada o Requerido 

alega inexistência do dever de indenizar, tendo em vista que a parte 

autora não comprovou o dano moral alegado. Quanto aos fatos 

apresentados na inicial não houve impugnação pelo Requerido, 

presumindo-os verdadeiros. O Requerido não comprovou que tenha 

atendido a solicitação do autor em encerrar a conta bancária, tampouco 

apresenta a origem do débito. Evidente a falha na prestação de serviço do 

Requerido, que flagrantemente agiu com descaso ao consumidor. Assim, a 

Reclamante faz jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial 

experimentado, visto que se sujeitou a uma situação vexatória, 

inegavelmente experimentando sensações que não podem ser 

consideradas mero aborrecimento corriqueiro. Comprovada a existência 

do dano e do nexo causal e ausente excludente capaz de afastar a 

responsabilidade civil, identificados os elementos necessários á 

configuração do dever de indenizar, restando apenas fixar o quantum. 

Nesta senda, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 566 de 1001



econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na peça inicial para: a) Confirmar a 

liminar deferida; b) Declarar a inexistência do débito ora discutido; c) 

CONDENAR a reclamada a pagar para a parte autora a importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e 

correção monetária a partir desta data; Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença a 

juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003735-47.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE RAMALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003735-47.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO(declaração de inexistência de débito –dano material e 

moral –t utela antecipada de urgência) proposta por IRENE RAMALHO 

SILVA em desfavor de SABEMI SEGURADORA S.A, alegando, em suma, 

que o Requerido realizou descontos em sua conta bancária, contudo, não 

contratou seu serviço. A decisão proferida em ID 23377802 concedeu os 

efeitos da tutela antecipada determinando a suspensão dos descontos 

objeto da ação, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena 

de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), limitada ao teto do juizado, bem como deferiu a inversão do ônus da 

prova. A parte Requerida juntou aos autos contratos que alega ter sido 

assinado pela parte autora. Em análise à assinatura do contrato 

comparada aos demais documentos juntados aos autos, resta dúvida se 

há semelhança entre as mesmas. Para aferir se a assinatura lançada no 

contrato é verídica ou não, necessária se faz a confecção de perícia 

grafotécnica e, como tal prova não pode ser produzida no procedimento 

sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, impõe-se a extinção do feito, 

a fim de que seja a ação proposta perante a Justiça Comum, momento em 

que será oportunizada a realização da prova técnica. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: JULGAR EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 3.º, caput, c/c art. 

51, II da Lei n.º 9.099/95; Revogar a liminar deferida. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003736-32.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE RAMALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUTIONS ONE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA NOVAES OAB - RJ85874 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003736-32.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO(declaração de inexistência de débito –dano material e 

moral –t utela antecipada de urgência) proposta por IRENE RAMALHO 

SILVA em desfavor de SOLUTIONS ONE ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA, alegando, em suma, que o Requerido realizou descontos em sua 

conta bancária, contudo, não contratou seu serviço. A decisão proferida 

em ID 25377815 concedeu os efeitos da tutela antecipada determinando a 

suspensão dos descontos objeto da ação, no prazo máximo de 48h 

(quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto do juizado, bem como 

deferiu a inversão do ônus da prova. A parte Requerida juntou aos autos 

contratos que alega ter sido assinado pela parte autora. Em análise à 

assinatura do contrato comparada aos demais documentos juntados aos 

autos, resta dúvida se há semelhança entre as mesmas. Para aferir se a 

assinatura lançada no contrato é verídica ou não, necessária se faz a 

confecção de perícia grafotécnica e, como tal prova não pode ser 

produzida no procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, 

impõe-se a extinção do feito, a fim de que seja a ação proposta perante a 

Justiça Comum, momento em que será oportunizada a realização da prova 

técnica. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 3.º, caput, c/c art. 51, II da Lei n.º 9.099/95; Revogar a 

liminar deferida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001741-81.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA OAB - MT26701/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON KENEDY CARVALHO SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001741-81.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: ANTONIO FERREIRA DINIZ 

EXECUTADO: JEFFERSON KENEDY CARVALHO SILVA Vistos. Sem 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima 

facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição inserida no id nº 28712553 em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em 

julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 31 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010109-62.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA CRISTINA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010109-62.2016.8.11.0011. EXECUTADO: MARCELO V. VITORAZZI - ME 

EXEQUENTE: SONIA CRISTINA RAMOS Vistos. Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do 

petitório de id nº 28644005, determino: I – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em 

não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 31 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010122-32.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSUELO FERRAI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

8010122-32.2014.8.11.0011. EXEQUENTE: FRANSUELO FERRAI DOS 

SANTOS EXECUTADO: OI S/A Vistos. Considerando o certificado pelo 

Contador Judicial em id retro, DETERMINO a intimação das partes para 

manifestação, no prazo legal. Após, AO contador para confecção do 

cálculo, consoante outrora determinado. ÀS PROVIDÊNCIAS. MIRASSOL 

D'OESTE, 31 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-24.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATHAN APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000596-24.2018.8.11.0011. REQUERENTE: DIONATHAN APARECIDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando o retorno dos 

autos da Turma Recursal, DETERMINO a intimação das partes para 

pugnarem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Na hipótese 

de ausência de pagamento espontâneo da condenação, e, sendo pugnado 

o cumprimento de sentença pela parte autora, determino: I – A conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – 

Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 31 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003406-35.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FABRICIO LIO PENARIOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003406-35.2019.8.11.0011. REQUERENTE: ALESSANDRO FABRICIO LIO 

PENARIOL REQUERIDO: NORSA REFRIGERANTES S.A Vistos. RECEBO os 

embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D´Oeste/MT, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso 

em que os embargos possam assumir caráter infringente – seja no 

cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, antes 

de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de cinco dias 

( a r t .  1 . 0 2 3 ,  §  2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002342-87.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA CUNHA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1002342-87.2019.8.11.0011. REQUERENTE: JAQUELINE DA CUNHA 
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SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando o 

retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO a intimação das partes 

para pugnarem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Na hipótese 

de ausência de pagamento espontâneo da condenação, e, sendo pugnado 

o cumprimento de sentença pela parte autora, determino: I – A conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – 

Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 31 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260504 Nr: 2032-35.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo dos Santos, Ronilda Cintra Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselda Andrade Rodrigues 

- OAB:17414/0

 Certifico que através desta, procedo com a intimação da advogada dos 

autores do fato, na pessoa da DrªGiselda de Andrade Rodrigues, para 

comparecer à audiência Preliminar designada para a data de 25/03/2020 

às 15:30 horas.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247174 Nr: 1722-63.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 Intimar o advogado Dr Anatoly Hodnhik Junior, para no prazo de 

03(três)dias devolver os autos, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273329 Nr: 3561-55.2019.811.0011

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatha Bruno da Silva, Mirian Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525, jacqueline oliveira mesquita - OAB:25244, 

Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862

 Intimar a advogado JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA PARA QUE PRAZO 

DE 03 (TRÊS) DIAS PARA PROCEDER COM A DEVOLUÇÃO DO 

PROCESSO 3561-55.2019.811.0011, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107607 Nr: 1654-60.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Lima da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838, Iuri Seror Cuiabano - OAB:10.838

 Intimar o advogado Dr Iuri Seror Cuiabano, para no prazo de 03(três)dias 

devolver os autos, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271005 Nr: 2352-51.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Tiago Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aitana Silva Silverio - 

OAB:19734, IGOR CHISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - OAB:, IGOR 

CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - OAB:24525, JACQUELINE 

OLIVEIRA MESQUITA - OAB:25244/O, Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14.862, Valdinei Salgueiro - OAB:

 Impulsiono os presentes autos ao douto advogado para apresentar os 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71288 Nr: 414-70.2009.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Edilson Bergamo, Márcio Martinez Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5300-B, ELIANE ASSUNÇAO BELTRAMINI - OAB:12472, Júlio 

Cezar Massam Nichols - OAB:11270, Liliane Assunção Beltramini - 

OAB:21.736, RODRIGO PULINO VARGAS - OAB:26608/O

 . O STJ proveu o recurso da defesa do acusado Márcio para os efeitos 

de anular todos os atos em relação ao acusado desde a data de 

02.04.2014, às fls. 591/594, isto é, da data de audiência de Instrução e 

Julgamento.

 É o breve relatório. Decido.Conforme sobressai do processo, o acórdão 

do Superior Tribunal de Justiça tornou nulos os atos processuais 

realizados posteriormente à data de 02.04.2014, em relação a defesa do 

denunciado Marcio Martinez Pereira.

 Nesse sentido, verifico que após o marco estabelecido pelo Superior 

tribunal de Justiça, foram realizados os seguintes atos: a) oitiva das 

testemunhas José Leocádio de Miranda Silva e Gilvan de Souza Rocha por 

meio de carta precatória; b) intimação das partes acerca de audiências 

designadas em outros Juízos; apresentação de memoriais finais do 

Ministério Público; intimações das defesas para apresentarem as 

alegações finais; alegações finais apresentadas; prolação de 

sentença.Desse modo, intimem-se as partes para que se manifestem 

acerca do interesse na oitiva das testemunhas José Leocádio e Gilvan, 

bem como para que forneçam o atual endereço desses, no prazo de 05 

(cinco) dias. Em havendo interesse, residindo as testemunhas em outro 

Juízo, expeça-se carta precatória no endereço informado. Caso as 

testemunhas residam nesta comarca, venham-me conclusos.No caso de 

não haver interesse, dê-se vista às partes para alegações finais, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Ademais, proceda-se com o cadastro dos dados 

do patrono da defesa do acusado Marcio nos autos. Cumpra-se as 

disposições da sentença em relação ao apenado João Edilson Bergamo, 

considerando que não houve alteração nas disposições da sentença de 

fls. 380/388 em relação a esse. Ciência ao Ministério Público e a Defesa.
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 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002976-52.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARY VALDA FEITOSA MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VALDECINA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002976-52.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: MARY VALDA FEITOSA MOREIRA REQUERIDO: MARIA 

VALDECINA MOREIRA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta por Mary Valda Moreira para interdição de Maria Valdecina 

Moreira. Sustenta a parte Requerente na exordial, que a Interditanda Maria 

Valdecina Moreira é portadora de atrofia cerebral e Alzheimer, com lesões 

varicosas. Deste modo, não verbaliza, não emite sons e não gesticula, 

sendo necessário o auxílio de terceiros para com os cuidados pessoais 

de higiene. Assim, não apresentaria condições para prática de alguns atos 

da vida civil. Com a inicial, juntou documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois bem. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. 

No que concerne ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, postergo sua análise quando da entrevista da Interditanda. 

Designo entrevista para o dia 19 de março de 2020, às 13h30min. Cite-se 

e intime-se a Interditanda para comparecimento, cientificando-a de que 

poderá impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

audiência supra designada, nos termos do art. 751, “caput”, c.c. o art. 

752, “caput”, ambos do Código de Processo Civil. Consigne-se no 

mandado que, não sendo possível o deslocamento da interditanda, este 

será ouvida onde estiver (art. 751, §1º, CPC). Determino a realização de 

estudo psicossocial pela Equipe Multidisciplinar desta Comarca, no 

domicílio da Interditanda, no prazo de 30 (trinta) dias. Processe-se em 

segredo de justiça, consoante estabelece o art. 189, II, CPC. Notifique-se o 

Ministério Público, nos termos do art. 752, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 27 de Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001981-73.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cláudia Uliana Orlando OAB - PR35818 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU JOAO GUZZO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001981-73.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o complemento da diligência do Oficial de Justiça, no valor 

indicado ao final da certidão de ID: 22724032, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência>Complemento de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. MOACIR RIBOLLI 

JUNIOR Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113904 Nr: 691-40.2018.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdLC, LdLC, LdLC, CHGdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte requerida para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102923 Nr: 2070-50.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clari Alves Cappellaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria Morais 

Costa - OAB:MT 23.582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente, IMPULSIONO estes autos para 

expedição de matéria a imprensa com a finalidade de intimar a parte 

Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), para que discrimine o valor 

principal (sem juros), bem como dos juros incidentes de forma apartada, 

referente ao cálculo apresentado à fl. 199, visto que necessário para 

inclusão da Requisição de Pequeno Valor no Sistema e-PrecWeb 

(COREJ-TRF1). É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70306 Nr: 2848-93.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Cristiano Buss, Eloiza Cristina Castelan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William José de Araújo - 

OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), da expedição 

da carta precatória de fls. , para promover a retirada desta. Informo, ainda, 

que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição 

no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53866 Nr: 1366-13.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Torino Comercial de Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Antonio Molossi - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura da S. Cavallari 

Rezende - OAB:6057-MT, Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Torino Comercial de Veículos 

Ltda em desfavor de Reginaldo Antonio Molossi - ME.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 70/71, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos, o qual 

inclusive já fora cumprido, conforme depósito de fl. 69.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 70/71 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Deste modo, converto o mandado inicial em mandado 
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executivo.

 Ademais, determino a retirada das restrições importas à parte Requerida, 

via sistema Renajud (fl. 58).

Custas e honorários advocatícios conforme constou no acordo, 

respeitando o artigo 90, § 3°, do Código de Processo Civil, somente para 

custas finais.

 Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44279 Nr: 3655-21.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdLLFSBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Triches de Oliveira - 

OAB:23.578/O, Daniela Hoffmann Zambenedetti - OAB:13461-A/MT, 

Fernando Henrique Mazo Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana 

Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, Tiago Matheus Silva 

Bilhar - OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Zanon - OAB:RS 

14.705

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Jorge Luis Zanon em 

desfavor de José Oliveira Gonçalves.

À fl. 341 dos autos, a parte Exequente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção, com o que concorda o 

Executado.

 Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 341, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII do Código de Processo Civil.

Custas pelo Executado conforme descrito às fls. 341. Sem honorários.

DEFIRO o requerido à fl. 341, no tocante a baixa da restrição judicial 

imposta nos veículos, desta forma, determino a retirada das restrições 

impostas à parte Requerida, via Sistema RENAJUD.

No que tange ao valor bloqueado via Sistema BACENJUD, já foi 

desbloqueado.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80043 Nr: 3192-06.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Elizabeta Heintze

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, Rafael Wasnieski - OAB:MT 15.469-A, Ricardo Roberto 

Dalmagro - OAB:MT 12.205-A, Thamires Hohenberger Mafissoni - 

OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 11 da Resolução 

458/2017-CJF, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório retro expedido, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47319 Nr: 2743-87.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Julieta Soupinski Vitalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 11 da Resolução 

458/2017-CJF, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório retro expedido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75116 Nr: 3672-18.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lurdes Mari Finatto Brum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 11 da Resolução 

458/2017-CJF, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório retro expedido, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002817-12.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARROZEIRA SOMAR LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002817-12.2019.8.11.0086 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SICREDI CENTRO NORTE 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ARROZEIRA SOMAR LTDA Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de bens alienados 

fiduciariamente, com pedido de liminar com base no Decreto Lei nº 911/69 

com as alterações procedimentais previstas na Lei n. 13.043/14, ajuizada 

pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato 

Grosso - Sicredi Ouro Verde-MT, em desfavor da Arrozeira Somar Ltda, 

todos devidamente qualificados nos autos. Aduz a Requerente que foi 

pactuado com a Requerida, junto à Instituição Financeira Demandante, a 

Cédula de Crédito Bancário identificada sob o número B90232936-5, 

adquirindo os maquinários descritos nas páginas 01 e 02 da petição inicial 

(Id. 26324834). Acrescenta que houve o inadimplemento da obrigação de 

efetuar o pagamento desde a parcela de nº 02/60 do acordo firmado, com 

vencimento em 12/10/2019. Diante disso, o Requerente efetuou a 

notificação extrajudicial da Requerida (Id. 26325045 - Pág. 2). Decisão de 

Id. 26442060, declinando a competência deste Juízo da 1ª Vara da 

Comarca de Nova Mutum/MT para apreciar o feito, em razão da tramitação 

da Recuperação Judicial de n. 1002477-68.2019.811.0086. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pois bem. Antes 

da análise do pedido liminar de busca e apreensão dos bens objeto de 

alienação fiduciária, importante não se olvidar que a empresa Requerida 

Arrozeira Somar Ltda. encontra-se em processo de recuperação judicial 

nos autos nº 1002477-68.2019.811.0086, cuja decisão de recebimento da 

inicial fora proferida no dia 05.12.2019 (Id. 26972894). De elementar 

conhecimento que o período de suspensão previsto no artigo 6º da Lei nº 

11.101/2005 busca a proteção do patrimônio da empresa classificado 

como essencial ao exercício de suas atividades, além de visar à 
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superação da situação financeira crítica da Recuperanda. Observa-se 

também que a Lei de Falência e Recuperação em seu artigo 49, § 3º, 

prevê que em se tratando de credor titular da posição de proprietário 

fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de 

proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos 

contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em 

incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com 

reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da 

recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a 

coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não 

se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 

4 o do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do 

devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (grifo 

nosso). Assim, verifica-se que a Requerente, na condição de proprietária 

fiduciária se submete ao prazo de suspensão do artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, desde que os bens objeto da alienação fiduciária sejam 

essenciais à manutenção da atividade empresarial. Nesse sentido também 

se posiciona a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO 

EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 

SÚMULA N. 284/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. BUSCA E 

APREENSÃO. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se 

afigura viável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos 

fundamentos da decisão impugnada. Precedentes. 2. A simples indicação 

dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido 

enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso 

especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 

do STF. 3. "Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei 

n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, 

dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao 

regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas" 

(AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 25/4/2014). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento”. (AgInt no AREsp 1057370 / RS AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0034499-6, Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 01/03/2018, 

Data da Publicação/Fonte DJe 14/03/2018). “PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DO 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE 

SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. 

AVALIAÇÃO NECESSÁRIA. 1. Ação ajuizada em 03/09/2012. Recurso 

Especial interposto em 19/08/2016 e concluso ao Gabinete em 24/03/2017. 

Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é decidir se a ação de busca 

e apreensão deve prosseguir em relação à empresa em recuperação 

judicial, quando o bem alienado fiduciariamente é indispensável à sua 

atividade produtiva. 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso 

especial deve ser pleiteada de forma apartada, não se admitindo sua 

inserção nas próprias razões recursais. Precedentes. 4. O mero decurso 

do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante 

para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o 

devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos 

arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação 

da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na 

posse da recuperanda. Precedentes. 5. Apesar de credor titular da 

posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se 

submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é 

competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da 

recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do 

estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua 

atividade empresarial (art. 49, §3º, da Lei 11.101/05). Precedentes. 6. 

Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1660893 / MG 

RECURSO ESPECIAL 2017/0058340-9, Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 08/08/2017 Data da 

Publicação/Fonte DJe 14/08/2017). Desse modo, seguindo o vetor 

decisório da Corte Superior, não busca este julgador desconsiderar a 

validade das alienações fiduciárias do banco Demandante, mas tão 

somente verificar a viabilidade da busca e apreensão dos bens alienados 

fiduciariamente de acordo com sua essencialidade ao desenvolvimento da 

sociedade em recuperação. Por conseguinte, DETERMINO à 

administradora Judicial DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, nomeada nos 

autos da Recuperação Judicial de nº 1002477-68.2019.811.0086, que 

diligencie nestes autos a fim de indicar se os bens objeto de alienação 

fiduciária elencados na petição inicial estão na posse da Recuperanda e 

ora Requerida Arrozeira Somar Ltda. e se são devidamente utilizados para 

o exercício de sua atividade-fim. Nesse ponto, CONSIGNO que a empresa 

administradora judicial poderá requisitar à Recuperanda e ora requerida 

Arrozeira Somar Ltda. todos os documentos e informações necessários à 

localização dos bens, sendo a recusa da requerida interpretada como ato 

atentatório à dignidade da Justiça. ORDENO, ainda, à administradora 

judicial que realize os trabalhos com a entrega de relatório pormenorizado 

em até 15 dias úteis da intimação. Decorrido tal prazo, retornem os autos 

conclusos para apreciação do pedido liminar. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

31 de janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002817-12.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARROZEIRA SOMAR LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002817-12.2019.8.11.0086 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SICREDI CENTRO NORTE 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ARROZEIRA SOMAR LTDA Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de bens alienados 

fiduciariamente, com pedido de liminar com base no Decreto Lei nº 911/69 

com as alterações procedimentais previstas na Lei n. 13.043/14, ajuizada 

pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato 

Grosso - Sicredi Ouro Verde-MT, em desfavor da Arrozeira Somar Ltda, 

todos devidamente qualificados nos autos. Aduz a Requerente que foi 

pactuado com a Requerida, junto à Instituição Financeira Demandante, a 

Cédula de Crédito Bancário identificada sob o número B90232936-5, 

adquirindo os maquinários descritos nas páginas 01 e 02 da petição inicial 

(Id. 26324834). Acrescenta que houve o inadimplemento da obrigação de 

efetuar o pagamento desde a parcela de nº 02/60 do acordo firmado, com 

vencimento em 12/10/2019. Diante disso, o Requerente efetuou a 

notificação extrajudicial da Requerida (Id. 26325045 - Pág. 2). Decisão de 

Id. 26442060, declinando a competência deste Juízo da 1ª Vara da 

Comarca de Nova Mutum/MT para apreciar o feito, em razão da tramitação 

da Recuperação Judicial de n. 1002477-68.2019.811.0086. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pois bem. Antes 

da análise do pedido liminar de busca e apreensão dos bens objeto de 

alienação fiduciária, importante não se olvidar que a empresa Requerida 

Arrozeira Somar Ltda. encontra-se em processo de recuperação judicial 

nos autos nº 1002477-68.2019.811.0086, cuja decisão de recebimento da 

inicial fora proferida no dia 05.12.2019 (Id. 26972894). De elementar 

conhecimento que o período de suspensão previsto no artigo 6º da Lei nº 

11.101/2005 busca a proteção do patrimônio da empresa classificado 

como essencial ao exercício de suas atividades, além de visar à 

superação da situação financeira crítica da Recuperanda. Observa-se 

também que a Lei de Falência e Recuperação em seu artigo 49, § 3º, 

prevê que em se tratando de credor titular da posição de proprietário 

fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de 

proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos 

contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em 

incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com 

reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da 

recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a 

coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não 

se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 

4 o do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do 

devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (grifo 
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nosso). Assim, verifica-se que a Requerente, na condição de proprietária 

fiduciária se submete ao prazo de suspensão do artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, desde que os bens objeto da alienação fiduciária sejam 

essenciais à manutenção da atividade empresarial. Nesse sentido também 

se posiciona a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO 

EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 

SÚMULA N. 284/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. BUSCA E 

APREENSÃO. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se 

afigura viável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos 

fundamentos da decisão impugnada. Precedentes. 2. A simples indicação 

dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido 

enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso 

especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 

do STF. 3. "Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei 

n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, 

dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao 

regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas" 

(AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 25/4/2014). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento”. (AgInt no AREsp 1057370 / RS AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0034499-6, Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 01/03/2018, 

Data da Publicação/Fonte DJe 14/03/2018). “PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DO 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE 

SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. 

AVALIAÇÃO NECESSÁRIA. 1. Ação ajuizada em 03/09/2012. Recurso 

Especial interposto em 19/08/2016 e concluso ao Gabinete em 24/03/2017. 

Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é decidir se a ação de busca 

e apreensão deve prosseguir em relação à empresa em recuperação 

judicial, quando o bem alienado fiduciariamente é indispensável à sua 

atividade produtiva. 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso 

especial deve ser pleiteada de forma apartada, não se admitindo sua 

inserção nas próprias razões recursais. Precedentes. 4. O mero decurso 

do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante 

para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o 

devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos 

arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação 

da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na 

posse da recuperanda. Precedentes. 5. Apesar de credor titular da 

posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se 

submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é 

competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da 

recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do 

estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua 

atividade empresarial (art. 49, §3º, da Lei 11.101/05). Precedentes. 6. 

Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1660893 / MG 

RECURSO ESPECIAL 2017/0058340-9, Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 08/08/2017 Data da 

Publicação/Fonte DJe 14/08/2017). Desse modo, seguindo o vetor 

decisório da Corte Superior, não busca este julgador desconsiderar a 

validade das alienações fiduciárias do banco Demandante, mas tão 

somente verificar a viabilidade da busca e apreensão dos bens alienados 

fiduciariamente de acordo com sua essencialidade ao desenvolvimento da 

sociedade em recuperação. Por conseguinte, DETERMINO à 

administradora Judicial DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, nomeada nos 

autos da Recuperação Judicial de nº 1002477-68.2019.811.0086, que 

diligencie nestes autos a fim de indicar se os bens objeto de alienação 

fiduciária elencados na petição inicial estão na posse da Recuperanda e 

ora Requerida Arrozeira Somar Ltda. e se são devidamente utilizados para 

o exercício de sua atividade-fim. Nesse ponto, CONSIGNO que a empresa 

administradora judicial poderá requisitar à Recuperanda e ora requerida 

Arrozeira Somar Ltda. todos os documentos e informações necessários à 

localização dos bens, sendo a recusa da requerida interpretada como ato 

atentatório à dignidade da Justiça. ORDENO, ainda, à administradora 

judicial que realize os trabalhos com a entrega de relatório pormenorizado 

até o dia 17.02.2020. Decorrido tal prazo, retornem os autos conclusos 

para apreciação do pedido liminar. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 31 de janeiro 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002817-12.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARROZEIRA SOMAR LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002817-12.2019.8.11.0086 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SICREDI CENTRO NORTE 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ARROZEIRA SOMAR LTDA Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de bens alienados 

fiduciariamente, com pedido de liminar com base no Decreto Lei nº 911/69 

com as alterações procedimentais previstas na Lei n. 13.043/14, ajuizada 

pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato 

Grosso - Sicredi Ouro Verde-MT, em desfavor da Arrozeira Somar Ltda, 

todos devidamente qualificados nos autos. Aduz a Requerente que foi 

pactuado com a Requerida, junto à Instituição Financeira Demandante, a 

Cédula de Crédito Bancário identificada sob o número B90232936-5, 

adquirindo os maquinários descritos nas páginas 01 e 02 da petição inicial 

(Id. 26324834). Acrescenta que houve o inadimplemento da obrigação de 

efetuar o pagamento desde a parcela de nº 02/60 do acordo firmado, com 

vencimento em 12/10/2019. Diante disso, o Requerente efetuou a 

notificação extrajudicial da Requerida (Id. 26325045 - Pág. 2). Decisão de 

Id. 26442060, declinando a competência deste Juízo da 1ª Vara da 

Comarca de Nova Mutum/MT para apreciar o feito, em razão da tramitação 

da Recuperação Judicial de n. 1002477-68.2019.811.0086. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pois bem. Antes 

da análise do pedido liminar de busca e apreensão dos bens objeto de 

alienação fiduciária, importante não se olvidar que a empresa Requerida 

Arrozeira Somar Ltda. encontra-se em processo de recuperação judicial 

nos autos nº 1002477-68.2019.811.0086, cuja decisão de recebimento da 

inicial fora proferida no dia 05.12.2019 (Id. 26972894). De elementar 

conhecimento que o período de suspensão previsto no artigo 6º da Lei nº 

11.101/2005 busca a proteção do patrimônio da empresa classificado 

como essencial ao exercício de suas atividades, além de visar à 

superação da situação financeira crítica da Recuperanda. Observa-se 

também que a Lei de Falência e Recuperação em seu artigo 49, § 3º, 

prevê que em se tratando de credor titular da posição de proprietário 

fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de 

proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos 

contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em 

incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com 

reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da 

recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a 

coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não 

se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 

4 o do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do 

devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (grifo 

nosso). Assim, verifica-se que a Requerente, na condição de proprietária 

fiduciária se submete ao prazo de suspensão do artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, desde que os bens objeto da alienação fiduciária sejam 

essenciais à manutenção da atividade empresarial. Nesse sentido também 

se posiciona a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO 

EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 

SÚMULA N. 284/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. BUSCA E 

APREENSÃO. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se 

afigura viável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos 

fundamentos da decisão impugnada. Precedentes. 2. A simples indicação 

dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido 
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enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso 

especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 

do STF. 3. "Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei 

n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, 

dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao 

regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas" 

(AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 25/4/2014). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento”. (AgInt no AREsp 1057370 / RS AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0034499-6, Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 01/03/2018, 

Data da Publicação/Fonte DJe 14/03/2018). “PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DO 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE 

SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. 

AVALIAÇÃO NECESSÁRIA. 1. Ação ajuizada em 03/09/2012. Recurso 

Especial interposto em 19/08/2016 e concluso ao Gabinete em 24/03/2017. 

Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é decidir se a ação de busca 

e apreensão deve prosseguir em relação à empresa em recuperação 

judicial, quando o bem alienado fiduciariamente é indispensável à sua 

atividade produtiva. 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso 

especial deve ser pleiteada de forma apartada, não se admitindo sua 

inserção nas próprias razões recursais. Precedentes. 4. O mero decurso 

do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante 

para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o 

devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos 

arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação 

da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na 

posse da recuperanda. Precedentes. 5. Apesar de credor titular da 

posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se 

submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é 

competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da 

recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do 

estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua 

atividade empresarial (art. 49, §3º, da Lei 11.101/05). Precedentes. 6. 

Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1660893 / MG 

RECURSO ESPECIAL 2017/0058340-9, Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 08/08/2017 Data da 

Publicação/Fonte DJe 14/08/2017). Desse modo, seguindo o vetor 

decisório da Corte Superior, não busca este julgador desconsiderar a 

validade das alienações fiduciárias do banco Demandante, mas tão 

somente verificar a viabilidade da busca e apreensão dos bens alienados 

fiduciariamente de acordo com sua essencialidade ao desenvolvimento da 

sociedade em recuperação. Por conseguinte, DETERMINO à 

administradora Judicial DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, nomeada nos 

autos da Recuperação Judicial de nº 1002477-68.2019.811.0086, que 

diligencie nestes autos a fim de indicar se os bens objeto de alienação 

fiduciária elencados na petição inicial estão na posse da Recuperanda e 

ora Requerida Arrozeira Somar Ltda. e se são devidamente utilizados para 

o exercício de sua atividade-fim. Nesse ponto, CONSIGNO que a empresa 

administradora judicial poderá requisitar à Recuperanda e ora requerida 

Arrozeira Somar Ltda. todos os documentos e informações necessários à 

localização dos bens, sendo a recusa da requerida interpretada como ato 

atentatório à dignidade da Justiça. ORDENO, ainda, à administradora 

judicial que realize os trabalhos com a entrega de relatório pormenorizado 

até o dia 17.02.2020. Decorrido tal prazo, retornem os autos conclusos 

para apreciação do pedido liminar. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 31 de janeiro 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002818-94.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARROZEIRA SOMAR LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002818-94.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE REQUERIDO: ARROZEIRA SOMAR 

LTDA Vistos, etc. Intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil) para 

fins de comprovar o recolhimento das custas processuais. O não 

cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da petição 

inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 31 de janeiro de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80574 Nr: 2977-90.2013.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Dall Oglio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Costa Sementes e Máquinas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:MT 5425-B, Mateus Menegon - OAB:11229 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline de Souza Strogulski - 

OAB:23901, Evandro Silva Ferreira - OAB:MT 11.538, Noeli Alberti - 

OAB:MT 4061, Rannier F.Camilo - OAB:22.135MG

 Vistos

 Cancele-se a audiência anteriormente designada, isso porque não houve 

a intimação do embargante para comparecer ao ato.

 No mais, ante a demonstração do embargado que tentou diligenciar 

acerca do endereço da parte, não obtendo êxito para tanto, determino que 

seja diligenciado por este Juízo o endereço do embargante somente pelos 

órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço da requerida, 

intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender lhe for de direito.

Em seguida, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95968 Nr: 3708-55.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst, Nara Cristina Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William José de Araújo - 

OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por BANCO DO BRASIL S/A em face de CIRILO WANDERLEI FERST e 

NARA CRISTINA MACIEL, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 55/58, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do acordo celebrado às fls. 55/58, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o competente termo de penhora dos imóveis registrados nas 

matrículas 1.422 e 1.423 no Cartório de Registro de Imóveis de Nova 

Mutum, conforme cláusula 8ª do acordo entabulado entre as partes, 

ficando a averbação a cargo do exequente.

Após o decurso do prazo concedido para pagamento, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 
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acordo, sob pena de concordância tácita.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76281 Nr: 4848-32.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinho Antonio Kuhn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauri Antônio Zambirão, Art Tela - Fábrica de 

Telas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 Vistos.

Recebo a emenda à inicial de fls. 124/125 e, por consequência, determino 

a inclusão do nome de Magda Rosa Zambirão no polo passivo da lide, com 

as respectivas retificações junto ao Sistema Apolo.

 Citem-se os requeridos, nos endereços declinados na inicial e na emenda 

à inicial, para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 335 do CPC, acompanhada de 

documentos e rol de testemunhas, consignando no mandando as 

advertências do artigo 344 do CPC.

 Após, caso na contestação seja alegado pelos réus qualquer das 

matérias enumeradas no artigo 337 do CPC, intime-se o autor para, 

apresentar impugnação a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sendo lhe permitida a produção de prova, de acordo com o artigo 351 do 

CPC.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

Remetam-se aos autos ao cartório distribuidor para que proceda à 

inclusão, no polo passivo da ação, do nome Magda Rosa Zambirão como 

requerida.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97522 Nr: 4784-17.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Horacio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB: MT 14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:PR 

42.277

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da petição acostada à fl. 155, requerendo o que lhe 

for de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 116170 Nr: 1919-50.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Maria Mariano - 

OAB:MT 3.539-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação em favor dos 

interesses do infante JOSÉ ANGELO PANDIN MOMPEAN, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por consequência, 

aplico as seguintes medidas de proteção:I.Orientação, apoio e 

acompanhamento temporários à infante;II.Matricula e frequências 

obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino;III.Inclusão da menor em 

programa comunitário ou oficial de auxilio a família, à criança e ao 

adolescente;IV.Tratamento médico, psicológico e/ou psiquiátrico, conforme 

a necessidade, da infante, em regime hospitalar ou 

ambulatorial.V.CONFIRMAR a liminar anteriormente concedida e, por 

consequência, DETERMINAR A MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO do 

requerido José Angelo Pandin Mompean do infante Mario Marcio da 

Silva.VI.Homologo as medidas de proteção aplicadas no decorrer do 

trâmite do presente feito; Visando dar concretude às medidas aplicadas, 

oficie-se ao Centro de Referência Especializado e Assistência Social – 

CREAS e a Equipe Multidisciplinar do Juízo, os quais deverão efetuar o 

acompanhamento do caso pelo período de 03 (três) meses, encaminhando 

os respectivos relatórios ao final do acompanhamento.Com a vinda dos 

relatórios de acompanhamento, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para requerer o que entender pertinente. Sem custas, nos termos do art. 

141, § 2°, do Estatuto da Criança e do Adolescente, incabíveis honorários 

advocatícios.Ciência ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Nova Mutum/MT.Após o trânsito 

em julgado, certifique-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93705 Nr: 2277-83.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Monica Bellorini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E 

PEDIDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

ANTECIPADA proposta por PATRICIA MONICA BELLORINI em face de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos já 

qualificados nos autos.

 À fl. 216, a requerente informou o pagamento, por parte do requerido, dos 

valores fixados a título de condenação.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93626 Nr: 2230-12.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cimei Ormond

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Santo Antonio - Fundacao de Saude 

Comunitaria de Sinop

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Ante o teor do acórdão de fls. 161/168, que deu provimento ao recurso de 

apelação interposto pela requerente CIMEI ORMOND, reconhecendo a sua 

legitimidade para propor a presente demanda, deferindo os benefícios da 

gratuidade da justiça e afastar a litigância de má-fé, imprescindível a 

continuidade do trâmite processual.

Sendo assim, mantenho os atos processuais praticados pelo Juízo da 

Primeira Vara de Nova Mutum, antes da remessa a este Juízo e determino 

a revalidação da decisão de fls. 49/51.

Cite-se o requerido, para, querendo, contestar a presente ação, nos 
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termos do artigo 335 do CPC, observando-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

acompanhada a peça defensiva de documentos e rol de testemunhas, 

com pedido de perícia, se for o caso, consignando no mandando as 

advertências do artigo 344 do CPC.

 Tendo em vista a ausência de requerimento pela parte autora, deixo de 

designar audiência preliminar de conciliação, iniciando-se a contagem do 

prazo para apresentação de contestação nos moldes das hipóteses 

previstas no artigo 231 do Código de Processo Civil.

Após, caso na contestação seja alegado pelo réu qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337 do CPC, intime-se a autora para, apresentar 

impugnação a contestação, no prazo de 15 dias, sendo lhe permitida a 

produção de prova, de acordo com o artigo 351 do CPC.

Intime-se ainda o demandado para que proceda com a disponibilização em 

favor da parte demandante do prontuário médico de Wilmar Luiz Konzen, 

além de proceder com o preenchimento da declaração médica do mesmo 

paciente, no prazo de 10 (dez) dias, conforme já determinado às fls. 50.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 127197 Nr: 1078-21.2019.811.0086

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar Ferronatto, Maria Auxiliadora Costa 

Marques Ferronatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o excipiente para adequar o seu pedido de instauração do 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica aos artigos 133 e 

134, do Código de Processo Civil, devendo mencionar expressamente qual 

a causa de pedir do referido incidente, isto é, se baseado nas causas 

previstas no artigo 50 do Código Civil ou no artigo 28, do Código de Defesa 

do Consumidor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da instauração do incidente.

Saliento que os exceptos não podem ser intimados nesse momento para 

efetuar o pagamento do débito referente ao cumprimento de sentença, 

tampouco ter seu patrimônio constrito nesse momento, porque a devedora 

é a pessoa jurídica NUTRIFER INDÚSTRIA DE RAÇÕES ANIMAIS – LTDA, a 

qual ainda não teve a desconsideração da sua personalidade jurídica 

decretada por este juízo.

O presente procedimento, não obstante tramite de forma incidental, 

cuida-se de verdadeira questão principal, a qual deverá haver formação 

do contraditório e instrução processual devida, a fim de que o excipiente 

possa demonstrar cabalmente as hipóteses previstas em lei.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 44364 Nr: 3747-96.2009.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abimael Satiro Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, Silmara Ruiz Matsura - 

OAB:9941-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 5°, caput, do Decreto-Lei nº 911/69, defiro o pleito 

constante às fls. 41/46, para acolher o pedido de conversão da ação de 

busca e apreensão em execução, nos termos expostos.Proceda-se a 

retificação da capa dos autos e as devidas anotações no cartório 

distribuidor.Após, cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito.Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os 

benefícios dos §§ 1º e 2º, do artigo 212 do Código de Processo Civil.Fixo 

os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se 

quanto ao benefício do art. 827, § 1º, do Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86591 Nr: 2875-71.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido dos Santos, Maria Laudicelia dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Tibolla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Martins de Almeida 

- OAB:MG 161.367, Verci Moleta - OAB:MT 3.533-B

 Vistos.

Considerando a ausência de Defensor Público atuante na Defensoria 

Pública Cível desta Comarca, informada através do ofício nº 

02/2020-2ªDP/NM, o qual será jungido em anexo à presente decisão, bem 

como que os requerentes eram assistidos pela Defensoria Pública, 

NOMEIO a Dra. Claudia Regina Poletto, OAB/MT 19.740, como curadora 

especial dos requerentes, até o deslinde do feito ou nomeação de novo 

Defensor Público. Desde já, fixo os honorários advocatícios 

individualmente em 04 (quatro) URH’s, o equivalente a R$ 3.714,04 (três 

mil, setecentos e quatorze reais e quatro centavos).

Portanto, redesigno a audiência anteriormente designada na decisão de 

fls. 85/86, para o dia_02/04/2020, às 13:30h.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98352 Nr: 5345-41.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karolaine Gomes Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:SP 206.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro parcialmente o requerimento de fl. 75.

Proceda-se à consulta de bens em nome da executada KAROLAINE 

GOMES SOUZA (CPF: 056.871.251-08), via sistema RENAJUD, tomando 

como base o CPF.

Se encontrados bens, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestar sobre os bens localizados no sistema RENAJUD.

Caso infrutífera a busca de bens, retornem os autos conclusos para 

apreciação do pedido de busca de bens via sistema INFOJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111744 Nr: 6918-80.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISIERI PAZ DA SILVA CARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 

4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de 

ELISIERI PAZ DA SILVA CARREIRA, ambos qualificados nos autos.

Às fls. 117, a parte exequente informou o desinteresse no 

prosseguimento do feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 117), é de rigor a extinção 
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do feito sem resolução de mérito, ao passo que a executada, apesar de 

ter sido devidamente citada, não apresentou impugnação à execução.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido de fl. 117 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa da restrição de fl. 102, por meio do sistema 

RENAJUD, bem como ao desentranhamento dos documentos que instruem 

a inicial.

Custas e honorários advocatícios pelo exequente, com fulcro no artigo 90, 

caput, do CPC, os quais estão fixados no montante de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos moldes da decisão de fl. 86.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 39061 Nr: 2118-24.2008.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Marcolan Thomazini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo (ML 

GOMES) - OAB:MT 8794-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA em face de ALEX MARCOLAN THOMAZINI, 

ambos qualificados nos autos.

À fl. 39/39vº, a parte requerente informou que realizou acordo com o 

requerido de forma verbal e extrajudicial, motivo pelo qual pugnou pela 

extinção do feito, bem como a baixa da restrição judicial no prontuário do 

bem sub judice.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 39/39vº), é de rigor a 

extinção do feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do 

requerido, ao passo que não citado no feito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido de fl. 39/39vº e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual 

Civil.

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa da restrição de fl. 37por meio do sistema 

RENAJUD, bem como ao desentranhamento dos documentos que instruem 

a inicial.

Custas pelo requerente, com fulcro no artigo 90, caput, do CPC..

Sem honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88681 Nr: 4203-36.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Henrique de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Aguiar Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamires Hohenberger 

Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 “Vistos. Dou por encerrada a instrução processual. Concedo prazo ao 

autor de 10 (dez) dias para juntada dos documentos faltantes, não 

colacionados à época pela Defensoria Pública. No mesmo prazo, 

determino que a parte autora apresente razões finais. Após, pela 

apresentação de razões finais pela advogada dativa do requerido, no 

mesmo prazo de 10 (dez) dias. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72934 Nr: 1460-24.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tonello Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crisley Sorde Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca do Ofício de fls. 138/153, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92649 Nr: 1613-52.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Luiz da Silva - Construtora Silva, 

Marcos Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a demonstração do exequente que tentou diligenciar acerca dos 

endereços dos executados, não obtendo êxito para tanto, determino que 

seja diligenciado por este Juízo os endereços dos executados 

CONSTRUTORA SILVA (CNPJ: 05.561.114/0001-24) e MARCOS LUIZ DA 

SILVA (CPF: 259.210.768-13), somente pelos órgãos conveniados do E. 

TJ/MT.

Caso negativa a consulta para localização dos endereços dos 

executados, intime-se o exequente para requerer o que lhe for de direito, 

sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95968 Nr: 3708-55.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst, Nara Cristina Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William José de Araújo - 

OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Ante o lançamento equivocado de decisão referente a outro processo 

nestes autos, torno sem efeito a publicação ocorrida no dia 28/01/2020, 

com o seguinte movimento: “Com resolução de mérito – homologação de 

transação”, no DJE n°. 10664.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96169 Nr: 3872-20.2016.811.0086

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AC, JKP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando de Matos Borges - 

OAB:11068-B, Maite Martina Santana e Santos Benevides - OAB:MT 

21.954
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 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno os requerentes ao pagamento de custas, taxas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios sucumbenciais a serem 

pagos pelos requerentes aos patronos do requerido, os quais fixo no 

montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por apreciação 

equitativa, eis que se trata de causa com valor inestimável, com 

fundamento no artigo 85, §§ 8º e 2º, do Código de Processo Civil. 

Extraiam-se cópias integrais do feito, remetendo-as ao Ministério Público, a 

fim de que aquele órgão proceda as averiguações necessárias a respeito 

da alienação parental alegada, bem como proponha as medidas cabíveis 

para viabilizar o estágio de convivência com o genitor, conforme indicado 

pela equipe multidisciplinar do juízo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101743 Nr: 1314-41.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lademir Luiz Zago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Scania Rota Oeste Veiculos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Cavalcante 

Figueiredo - OAB:MT 8609, Julliana Letícia do Carmo - 

OAB:12.261/MT, Kharen da Costa Luchtenberg - OAB:15.621/MT, 

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - OAB:4676

 Vistos. Alega o autor que adquiriu junto à requerida o veículo caminhão 

cabine estendida marca Scania/R 440 A6x4, ano 2014/2014, chassi 

9BSR6X400E38140, placas QBC-3145, de cor azul, através de 

financiamento bancário. É o relatório. Fundamento e decido. Na ausência 

de outras questões preliminares ou prejudiciais ao conhecimento do 

mérito, DOU O FEITO POR SANEADO. Em seguida, passo a fixação dos 

pontos controvertidos da demanda, quais sejam: 1) Se houve a 

apresentação de problemas pelo caminhão adquirido pelo autor; 2) Se os 

defeitos eventualmente apresentados ocorreram em virtude de defeito de 

fabricação ou de mau uso; 3) A existência de responsabilidade civil da 

concessionária para indenizar eventuais danos sofridos pelo demandante; 

4) Se estão evidenciados os requisitos ensejadores da responsabilidade 

civil; 5) O valor dos supostos danos materiais suportados e o que o 

requerente teria deixado de ganhar; 6) A quantificação dos danos morais. 

Assim, para a comprovação dos pontos controvertidos, as partes já 

trouxeram aos autos provas de natureza documental, sendo que outros 

meios de prova podem ser produzidos pelos litigantes. Por outro lado, 

tenho por bem deferir a produção de prova oral e, por isso, designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 02/04/2020, às 

14h30min, para oitiva das testemunhas indicadas pelas partes e colheita 

de depoimento pessoal do requerente. As partes deverão apresentar a 

lista de pessoas que almejam ouvir em audiência no prazo comum de 15 

(quinze) dias, com suas respectivas qualificações, nos termos do artigo 

357, § 4°, do CPC, sob pena de preclusão. Ainda, importante mencionar 

que as testemunhas arroladas pela parte autora e pela requerida deverão 

comparecer independentemente de intimação judicial, conforme determina 

o artigo 455 do Novo Código de Processo Civil, sendo que os patronos 

deverão obedecer à disposição do parágrafo 1° do mesmo dispositivo ou 

se comprometer a trazer as testemunhas à audiência independentemente 

de intimação. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110647 Nr: 6283-02.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lote Facil Incorporadora e Construtora Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Ribeiro de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por LOTE FÁCIL 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA em face de ANDERSON 

RIBERIO DE CARVELHO, ambos já qualificados nos autos.

 Às fls. 46/47, acordo entabulado entre as partes.

 À fl. 49, homologado o acordo e determinada a suspensão do feito até o 

cumprimento da obrigação.

 À fl. 50, o exequente informou o cumprimento do acordo e, ainda, pugnou 

pela expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca 

para efetuar o cancelamento da averbação realizada na matrícula nº 

5.236.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve o pagamento integral da dívida, JULGO EXTINTO 

o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Haja vista que o acordo foi realizado antes da prolação de sentença, 

dispenso as partes do recolhimento das custas remanescentes.

 Considerando que as partes nada dispuseram sobre os honorários 

advocatícios sucumbenciais, tenho que estas deverão ser divididas 

igualmente, nos moldes do artigo 90, § 2º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

No mais, oficie-se ao 1º Cartório Registral de Imóveis e de Títulos e 

Documentos desta Comarca para que proceda a baixa da averbação 

realizada na matrícula nº 5.236.

Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42942 Nr: 2289-44.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleice Jane Xavier de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT, Anna Christina 

Bezerra Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Vistos.

Defiro o pedido de busca no sistema da Justiça Federal para consulta das 

três ultimas declarações de imposto de renda da executada ANNA 

CHRISTINA BEZERRA LEITE.

 Proceda-se às buscas pelo sistema INFOJUD.

Observe-se, porém, o disposto nos artigos 476 e 477, da CNGCGJ/MT que 

assim dispõe:

“Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.”

 “Art. 477. As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, 

física ou eletrônica, dos ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu conteúdo ao 

interessado e certificando no processo essa ocorrência, salvo se por 

determinação do Juízo for recomendada a juntada aos autos, 

circunstância em que passará o feito a correr em segredo de justiça.”

Com aporte das informações, intime-se o exequente para se manifestar 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

No mais, ante a manifestação da exequente à fl. 471, proceda ao 

levantamento da restrição aplicada à fl. 452.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52150 Nr: 3166-13.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marcos Felipe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 
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Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, intimem-se as 

partes, cientificando-as sobre o retorno dos autos, bem como para 

requerer o que de direito, no prazo legal.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54522 Nr: 2003-61.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Cristina Pereira da Silva Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329, Malu Macedo Mallmann - OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Considerando o disposto no Ofício Circular nº 78/2019-CCGJ, bem como 

que o processo foi digitalizado para tramitar no Sistema PJE na Turma 

Recursal, devolvendo-se os autos físicos a este juízo, de acordo com a 

certidão de fl. 171, proceda-se o lançamento do andamento 651 (Processo 

digitalizado aguardando julgamento pela turma recursal).

 Após o julgamento, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 3760 Nr: 1408-43.2004.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Comercial Capelinha Ltda., Palmiro Guirro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcebiades Zambenedetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:MT 2.772-A, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:MT 9029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Favretto - 

OAB:MT 19.690, Jonas Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos.

Defiro o pedido de busca no sistema da justiça federal para consulta das 

três ultimas declarações de imposto de renda do executado.

 Proceda-se às buscas pelo sistema INFOJUD.

Observe-se, porém, o disposto nos artigos 476 e 477, da CNGCGJ/MT que 

assim dispõe:

“Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.”

 “Art. 477. As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, 

física ou eletrônica, dos ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu conteúdo ao 

interessado e certificando no processo essa ocorrência, salvo se por 

determinação do Juízo for recomendada a juntada aos autos, 

circunstância em que passará o feito a correr em segredo de justiça.”

Com aporte das informações, intime-se o exequente para se manifestar 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 8346 Nr: 64-03.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Comércio de Produtos Agrícolas Ferrarin Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clécio Kohler Barcellos, Pompílio Goulart 

Barcellos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivani Pereira Silva - OAB:MT 

10.235, Mario Eduardo Hoff da Silva - OAB:6179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 Vistos.

Tendo em vista o que foi determinado na decisão liminar do agravo de 

instrumento n°. 1019239-29.2019.8.11.0000, encartada às fls. 200, 

proceda-se à busca de bens em nome dos executados, via sistema 

RENAJUD, tomando-se como base o seu CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, tornem os autos conclusos para análise do pleito para 

consulta ao CNIB.

 Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92190 Nr: 1315-60.2016.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanguarda do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY MAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio de Oliveira Luchesi Filho 

- OAB:OAB/SP 129.281, JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - 

OAB:138669, Jose Henrique Turner Marquez - OAB:OAB/SP 156.400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 321/321vº e, por consequência, determino a 

suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme 

requerido pela parte autora.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80435 Nr: 3610-41.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agropecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laires Tardetti, Ester Pereira da Silva Tardetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA 

apresentado por MUTUM AGROPECUÁRIA S/A em face de LAIRES 

TARDETTI e ESTER PEREIRA DA SILVA TARDETTI, processando-se nos 

moldes do art. 523 e seguintes do Código de Processo Civil, pelo qual 

requer o pagamento da importância de R$ 56.391,83 (cinquenta e seis mil, 

trezentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos).

Intimem-se os executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.

Fica advertido aos executados que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo aos executados, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80435 Nr: 3610-41.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agropecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laires Tardetti, Ester Pereira da Silva Tardetti
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA 

apresentado por VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA em face de LAIRES 

TARDETTI e ESTER PEREIRA DA SILVA TARDETTI, processando-se nos 

moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, pelos 

qual requer o pagamento da importância de R$ 4.547,51 (quatro mil, 

quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos), a título de 

honorários sucumbenciais.

Intimem-se os executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.

Fica advertido aos executados que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo aos executados, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Proceda a retificação no procedimento junto ao Sistema Apolo, bem como 

no polo ativo da ação, para fazer constar, além de Mutum Agropecuária 

S/A, Valquiria Pereira Barbosa como exequente.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50441 Nr: 1495-52.2011.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitório Flores de Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leone Covari, Eliane Roseli Fritz Covari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Vistos. O requerente VITÓRIO FLORES DE MATOS promove a presente 

ação de usucapião extraordinária de bem imóvel em face de LEONE 

COVARI e ELIANE ROSELI FRITZ COVARI, todos devidamente qualificados 

nos autos. A peça vestibular trazida pelo autor trouxe anexos os 

documentos de fls. 12/30. Recebida a petição inicial às fls. 31, 

determinando a citação dos demandados, dos confinantes e intimação das 

Fazendas Públicas. Às fls. 32 foi deferido o benefício da gratuidade da 

justiça. Às fls. 53 o Município de Nova Mutum informou que os bens 

imóveis objeto da demanda teriam débitos tributários com a Fazenda 

Pública Municipal. A citação dos requeridos foi certificada às fls. 73-v. Ato 

contínuo, apresentaram contestação às fls. 74/83, trazendo os 

documentos de fls. 85/203. Em sua peça defensiva, os demandados 

argumentam preliminarmente que a ação deveria ser extinta, considerando 

a ausência das condições da ação, consubstanciadas na legitimidade de 

parte e interesse processual, além da ausência dos pressupostos de 

condição e desenvolvimento válido do processo. Em seguida, alegam que 

não estariam configurados os requisitos para a configuração da 

usucapião. Às fls. 204/206 os requeridos impugnaram a concessão da 

gratuidade da justiça requerente. Às fls. 208 foi certificada a citação dos 

confinantes DARCI ANA WELTER, ELDO JOSÉ WELTER, PEDRO B. 

TOLAZZI e LENI T. M. TOLAZZI. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. De proêmio, consigno que este Juízo não é o 

competente para prosseguir no julgamento do feito, tendo em vista as 

razões que serão explanadas abaixo. Portanto, com fulcro nos artigos 55, 

58 e 59 do CPC, DECLINO DA COMPETÊNCIA para julgamento desta lide em 

favor do JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE NOVA MUTUM, segundo o critério 

da prevenção. Remetam-se os autos ao Juízo Competente. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81722 Nr: 4467-87.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Cabral Finoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo 

embargante/exequente BANCO BRADESCO S/A, em face da sentença de 

fls. 100, alegando que estaria eivada de omissão. Após, vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O embargante/exequente 

aduziu que a decisão seria omissa, pois não teria apreciado o pedido de 

levantamento de valores bloqueados por meio de alvará, assim como não 

teria julgado extinta a execução. Analisando o caso em apreço, entendo 

que realmente houve a citada omissão, pois o pedido para levantamento 

dos valores bloqueados nos autos realmente não foi apreciado. 

Entretanto, a execução somente poderá ser extinta após o efetivo 

levantamento de valores postulado pelo exequente. Sendo assim, 

CONHEÇO dos presentes embargos de declaração e DOU-LHES 

PROVIMENTO, por evidente a presença de omissão na sentença, segundo 

artigo 1.012 do CPC e DECLARO O PONTO OMISSO NOS SEGUINTES 

TERMOS: “No que diz respeito ao pedido de levantamento da importância 

de R$ 20.448,72 (vinte mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta 

e dois centavos) pela parte exequente, em primeiro lugar, oficie-se à conta 

única para que realize a vinculação do montante bloqueado às fls. 88 a 

este processo. Após a vinculação, expeça-se o competente alvará para 

levantamento dos valores bloqueados e depositados, procedendo-se à 

transferência para a conta bancária indicada às fls. 97-v. Por fim, liberada 

a importância mencionada, tornem os autos conclusos para extinção da 

execução. Cumpra-se.” Intimem-se as partes da presente decisão. 

Admitida a presente determinação como parte da sentença homologatória 

de fls. 100, revogo a suspensão ali proferida, considerando-se a sua 

desnecessidade no caso concreto. No mais, mantenho a homologação do 

acordo celebrado entre as partes. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101550 Nr: 1171-52.2017.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustíveis MR Ltda, Marcelo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nestor Finoto Ribeiro - OAB:MT 

21493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que no Tema/Repetitivo 986 do STJ, houve determinação de 

suspensão de todos os processos que versem sobre a inclusão da Tarifa 

de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica – TUST e da Tarifa 

de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD na base de 

cálculo do ICMS, determino a suspensão deste feito até o julgamento final 

do citado recurso.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98381 Nr: 5361-92.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hotel Capelari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Vistos.

Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, intimem-se as 

partes, cientificando-as sobre o ato, bem como para requerer o que de 

direito, no prazo legal.

No mais, indefiro o pedido do exequente às fls. 119/120, considerando que 

o acórdão encartado às fls. 100/110 não diz respeito ao julgamento do 
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recurso de apelação interposto neste procedimento.

 Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41031 Nr: 360-73.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Faccio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:MT 11.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a Dra. ALDOREMA VIANA REGINATO OAB/MT 

3.500-B para que proceda a devolução à Secretaria dos autos em 

epígrafe no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, além 

de perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade 

do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-62.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KARIN PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT7023-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000173-62.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:JESSICA KARIN 

PADILHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO RAFAEL BUSS 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 18/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA DAS 

ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-32.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CAMILA DE LARA PAZ (AUTOR)

LUCAS DE ALMEIDA PRADO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000175-32.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:DEBORA CAMILA 

DE LARA PAZ e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MALU 

MACEDO MALLMANN POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 18/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-17.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000176-17.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:BRUNO 

NASCIMENTO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA 

REGINA NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

18/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003215-90.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFREDO BOJARSKI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLPHO PANDOLFI DAMICO OAB - ES16789 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1003215-90.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 12.624,56 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUIZ ALFREDO 

BOJARSKI JUNIOR Endereço: Rua dos Flamboyants, ap 05, Centro, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

RODOLPHO PANDOLFI DAMICO - ES16789 POLO PASSIVO: Nome: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A Endereço: RUA VERBO DIVINO, 2001, andares 3 ao 

6, CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA SUL), SÃO PAULO - SP - CEP: 

04719-002 Senhor(a): LUIZ ALFREDO BOJARSKI JUNIOR Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de 

Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 

51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 02/04/2019 Hora: 15:00 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais NOVA MUTUM, 7 de janeiro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 
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de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003215-90.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFREDO BOJARSKI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLPHO PANDOLFI DAMICO OAB - ES16789 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1003215-90.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 12.624,56 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUIZ ALFREDO BOJARSKI 

JUNIOR Endereço: Rua dos Flamboyants, ap 05, Centro, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: RODOLPHO 

PANDOLFI DAMICO - ES16789 POLO PASSIVO: Nome: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Endereço: RUA VERBO DIVINO, 2001, andares 3 ao 6, 

CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA SUL), SÃO PAULO - SP - CEP: 

04719-002 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FABIO RIVELLI - MT19023-A 

Senhor(a): LUIZ ALFREDO BOJARSKI JUNIOR Pelo presente, extraído dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para que informe os dados bancários completos (Banco, 

Código do Banco, Agência, Conta, Tipo de Conta, Titular e CPF/CNPJ do 

beneficiário) a fim de possibilitar a expedição do competente alvará, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do 

feito. NOVA MUTUM, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-54.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSSA CILENE VIANA GALLE ODORISSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000180-54.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:VANUSSA 

CILENE VIANA GALLE ODORISSI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WALLISON KENEDI DE LIMA POLO PASSIVO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. 

- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 18/03/2020 Hora: 15:20 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-24.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MARIANO ESTORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO EDSON CORDIER POMPA OAB - BA44150 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000182-24.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:LUCAS 

MARIANO ESTORINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GERALDO 

EDSON CORDIER POMPA POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 18/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-07.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000565-07.2017.8.11.0086 REQUERENTE: JOSE LUIZ DA SILVA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MATO GROSSO Vistos, 

etc. Pretende inicialmente o Recorrente a concessão da justiça gratuita 

para fins de isenção do devido prepara recursal. Contudo, analisando a 

narrativa exarada nos autos, bem como a qualificação atribuída ao 

recorrente, denota-se que este não demonstra ser pessoa de pequeno 

porte financeiro que necessite do benefício de justiça gratuita. Assim, nos 

termos do enunciado 116 do Fonaje, intime-se o recorrente para no prazo 

de 05 (cinco) dias, acostar ao feito documento atualizado que seja hábil e 

útil a comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita Recursal. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 29 de Janeiro de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-45.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO GONCALVES GOLIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000168-45.2017.8.11.0086 REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP 

REQUERIDO: RONALDO GONCALVES GOLIN Vistos, etc. Pretende 

inicialmente o Recorrente Gilberto Padilha - EPP a concessão da justiça 

gratuita para fins de isenção do devido preparo recursal. Contudo, 

analisando a narrativa exarada nos autos, bem como a qualificação 

atribuída ao recorrente, denota-se que este não demonstra ser pessoa 

jurídica de pequeno porte financeiro que necessite do benefício de justiça 

gratuita. Assim, nos termos do enunciado 116 do Fonaje, intime-se o 

recorrente para no prazo de 05 (cinco) dias, acostar ao feito documento 

atualizado que seja hábil e útil a comprovação da necessidade do 

benefício da Assistência Judiciária Gratuita Recursal. Transcorrido o 

prazo supra, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 29 de Janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001526-74.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO JUNIO FIGUEIREDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA PAULA CORREA SIMOES SAHIUM OAB - GO42508 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MANOEL DA SILVA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001526-74.2019.8.11.0086 EXEQUENTE: HELIO JUNIO FIGUEIREDO DE 

SOUZA EXECUTADO: JOAO MANOEL DA SILVA Vistos, etc. Verifico que 

por meio do ID n. 22255457, a Exequente peticionou informando endereço 

profissional onde o Executado pode ser encontrado para ser 

citado/intimado. Desta forma, designe a Secretaria Judicial data para 

realização de audiência de conciliação, expedindo mandado de citação e 

intimação do Executado no endereço informado no ID n. 22255457. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 30 de janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito P

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-38.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS ANTUNES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DO RETORNO DAS TURMAS RECURSAIS PROCESSO n. 

8010158-38.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 135,70 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ELVIS ANTUNES FERREIRA Endereço: Rua DAS CANELAS, S/N, 

LOTE 04, QUADRA H, BEIJA FLOR, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ALBERTO VIETO MACHADO 

SCALOPPE - MT0019531A POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

Avenida Getulio Vargas, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O Nos 

termos da legislação vigente, serve a presente, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossas 

Senhorias, acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, para que 

requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. NOVA MUTUM, 31 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular. Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-59.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ACACIO DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DO RETORNO DAS TURMAS RECURSAIS PROCESSO n. 

1000277-59.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 1.721,21 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ACACIO DE OLIVEIRA SOUZA Endereço: 

Rua Sete Copas, 76 W, quadra, lote 22, Bairro de Pequi III, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: JONES EVERSON 

CARDOSO - SP146007 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: 

CITIBANK S.A., 1111, 2 andar, AVENIDA PAULISTA, BELA VISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01311-920 ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: THIAGO 

MAHFUZ VEZZI - MT228213-O, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - 

SP221386-O Nos termos da legislação vigente, serve a presente, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a 

INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-42.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MOREIRA PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 
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MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000832-42.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.454,20 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RAFAEL MOREIRA PORTO Endereço: 

RUA DAS NOGUEIRAS, 3318, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - MT24738/O POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: TRAVESSA L, 1731, DOM BOSCO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-500 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A Senhor(a): RAFAEL 

MOREIRA PORTO Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca da 

petição retro juntando comprovante de pagamento/depósito, para que se 

manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA 

MUTUM, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010227-70.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010227-70.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 265,91 ESPÉCIE: [DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FAGNER MENDES DOS 

SANTOS Endereço: Avenida DOS TAIAMÃS, 7213, RES WILDA STRINGER 

RIBEIRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - MT0020983A POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: Núcleo 

Cidade de Deus, s/nº, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, OSASCO - SP - 

CEP: 06029-900 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - SP128341-A Senhor(a): FAGNER MENDES DOS 

SANTOS Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca da 

petição retro juntando comprovante de pagamento/depósito, para que se 

manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA 

MUTUM, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-02.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ISAEL MARINHO CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DO RETORNO DAS TURMAS RECURSAIS PROCESSO n. 

1000630-02.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ISAEL MARINHO CASTRO Endereço: 

RUA PROJETADA 02, 196, QDA.G, LOTE11, RESIDENCIAL NOVO 

HORIZONTE I, PROHAB, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: DARGILAN BORGES CINTRA - 

MT9150-O POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

TRAVESSA OLIVEIRA BELLO, CENTRO, CURITIBA - PR - CEP: 80020-030 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MT14992-S Nos termos da legislação vigente, serve a 

presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para 

proceder a INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do retorno dos 

autos da Turma Recursal, para que requeiram o que entenderem de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 31 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 
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permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010265-53.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DO RETORNO DAS TURMAS RECURSAIS PROCESSO n. 

8010265-53.2015.8.11.0086 Valor da causa: R$ 15.760,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MAURINA PEREIRA DA SILVA Endereço: 

Rua DAS GAMELEIRAS, 10, 13, EDELMINA QUEROBIM MARQUETTI, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA - MT0003535A POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3475, RUA 

BARÃO DE MELGAÇO 3475, Centro, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - MT13431-A, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

MT14992-S Nos termos da legislação vigente, serve a presente, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a 

INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-61.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY MATEUS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

o Juízo (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000186-61.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:CIDINEY MATEUS 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARY CHRISTIANE 

BERTAIA DAL MASO POLO PASSIVO: o Juízo FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 18/03/2020 Hora: 16:00 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-89.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000846-89.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 19.068,31 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MICHELE 

RODRIGUES DE CARVALHO Endereço: RUA DAS VERBENIAS, 09, QD 01, 

AGATA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT16625-O POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 

SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT3056-O Senhor(a): MICHELE RODRIGUES DE CARVALHO Pelo 

presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca da petição retro 

juntando comprovante de pagamento/depósito, para que se manifeste nos 

autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 31 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-61.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY MATEUS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

o Juízo (INTERESSADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000186-61.2020.8.11.0086 AUTOR: CIDINEY MATEUS FERREIRA 

INTERESSADO: O JUÍZO Vistos, etc. Recebo a inicial e os documentos que 

a acompanham. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Após, 

conclusos para deliberação. Cancelo a audiência anteriormente 

designada. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 31 de Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-86.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEIXEIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAIS ALESSANDRA MOREIRA PAZUCH OAB - MT13291-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000066-86.2018.8.11.0086 REQUERENTE: JOSE TEIXEIRA OLIVEIRA 

REQUERIDO: SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Vistos, 

etc. Pretende inicialmente o Recorrente a concessão da justiça gratuita 

para fins de isenção do devido prepara recursal. Assim, ante a existência 

de indícios que indiquem ser o recorrente hipossuficiente, defiro o 

benefício da justiça gratuita. Recebo o Recurso Inominado interposto no Id. 

24305115 pelo Recorrente Jose Teixeira Oliveira, em seu efeito devolutivo. 

Ademais, considerando que a parte Recorrida já fora intimada para 

apresentar contrarrazões, conforme certidão de Id. 25611481, qual se 

quedou inerte, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 29 de Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-07.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000608-07.2018.8.11.0086 REQUERENTE: EDILSON CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto no Id. 16725712 pelo Recorrente Banco Bradesco 

S/A, em seu duplo efeito devolutivo e suspensivo. Ademais, considerando 

que a parte Recorrida apresentou as contrarrazões, conforme Id. 

16923136, remetam-se os autos à Turma Recursal, para apreciação do 

recurso interposto, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 29 de 

Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001108-10.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIBELE RENATA PAIS (REQUERENTE)

ADEMAR RODRIGUES CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001108-10.2017.8.11.0086 REQUERENTE: SIBELE RENATA PAIS, 

ADEMAR RODRIGUES CARDOSO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS, 

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto no Id. 25096890 pelo 

Recorrente Banco Itaucard S/A., apenas em seu efeito devolutivo. 

Ademais, considerando que a parte Recorrida apresentou as 

contrarrazões, conforme Id. 26423089 e Id. 28445341, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, para apreciação do recurso interposto, com as 

nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 29 de Janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010425-15.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MENDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINETH EVA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

8010425-15.2014.8.11.0086. EXEQUENTE: PAULO MENDES DA SILVA 

EXECUTADO: LUCINETH EVA DE LIMA Vistos, etc. De início, considerando 

que a Executada não foi encontrada no endereço constante dos autos, 

sendo este o mesmo da fase de conhecimento, considero-a intimada, dada 

a disposição do artigo 274, parágrafo único, do CPC. Todavia, examinando 

detidamente os autos, verifico que, por intermédio da presente execução, 

pretende o Exequente compelir a Devedora a praticar os atos necessários 

à transferência do imóvel contido no Id. 6479360 pág. 5/7. A “executio” em 

análise, portanto, objetiva a imposição de obrigação de fazer à Executada, 

tanto que fundada nas disposições dos artigos 815 e 816 do Código de 

Processo Civil. Ocorre que, embora seja possível o processamento da 

execução na forma pretendida pelo Credor, o fato é que se a Executada 

não satisfizer a obrigação constante do título, a única possibilidade que se 

abrirá ao Exequente será a resolução do impasse em perdas e danos, já 

que não será possível que a obrigação atribuída ao Devedor seja 

executada à sua custa, pelo Exequente, porquanto consistente em 

obrigação de exprimir manifestação de vontade, esta, que não poderá ser 
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substituída pela manifestação oriunda do próprio Credor. Teríamos, então, 

um verdadeiro impasse, pois ainda que a obrigação seja convertida em 

perdas e danos, o objetivo primevo do Credor permanecerá desatendido, 

já que a transferência do imóvel não terá sido alcançada. Diante disso, 

penso que, considerando a pretensão evidenciada pelo Exequente na 

inicial, apenas mediante ação própria, em que se busque a condenação da 

devedora à emissão da necessária declaração de vontade, será possível 

alcançar o intento pretendido (transferência do imóvel). Essa possibilidade 

está prevista no art. 501 do Código de Processo Civil, “in verbis”: “Art. 

501. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a 

sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, 

produzirá todos os efeitos da declaração não emitida.” De par com esses 

argumentos, verifico que o Exequente também poderia promover ação de 

adjudicação compulsória para atingir seu objetivo, sem falar que, em se 

tratando de imóvel loteado, poderia ainda se valer da norma prevista no 

art. 26, § 6º da Lei nº 6.766/79, segundo a qual “Os compromissos de 

compra e venda, as cessões e as promessas de cessão valerão como 

título para o registro da propriedade do lote adquirido, quando 

acompanhados da respectiva prova de quitação.” Posto isso, de acordo 

com as ponderações encimadas e considerando que, “prima facie”, a via 

eleita pelo Exequente para a satisfação de sua pretensão não é a 

adequada, DETERMINO a sua intimação pessoal para que, em 15 (quinze) 

dias, esclareça o que de fato pretende, sob pena de indeferimento. Ou 

melhor, deverá informar se possui interesse na elevação da multa ou a 

transformação da condenação em perdas e danos, de modo que seguirá 

em execução por quantia certa. Caso positivo, em igual prazo, caberá ao 

Exequente indicar nos autos o valor dos tributos incidentes sobre o imóvel 

e as despesas cartorárias. Decorrido o prazo encimado, com ou sem 

manifestação, conclusos. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001406-31.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO(A))

ODUVALDO LOPES FERREIRA OAB - MT0014196S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERHARDT E MESSIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001406-31.2019.8.11.0086 EXEQUENTE: R C COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA EXECUTADO: ERHARDT E MESSIAS LTDA - ME 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Título Extrajudicial ajuizada por R C 

Comercio De Combustiveis Ltda em face de Erhardt E Messias Ltda - Me. 

De proêmio, considerando que, conforme Enunciado Nº 29 do III 

FONAMEC, “Os acordos homologados no setor pré-processual do CEJUSC 

constituem títulos executivos judiciais e poderão ser executados nos 

juízos competentes, mediante distribuição.” determino a intimação da parte 

Exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do CPC), 

proceda com a adequação do rito da ação. Em igual prazo deverá acostar 

aos autos a minuta do acordo com a aposição do respectivo número do 

procedimento, qual seja, 198331, acompanhado da sentença 

homologatória. O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o 

indeferimento da petição inicial quanto ao cumprimento de sentença, na 

forma do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. 

Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 28 de janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010415-05.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI INES MINOSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010415-05.2013.8.11.0086 EXEQUENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME EXECUTADO: MARLI INES MINOSSO Vistos, etc. Trata-se de execução 

de Título Extrajudicial, ajuizada por Denicoló e Beutler Ltda. Me, em face de 

Marli Ines Minosso. A executada intimada para efetuar o pagamento da 

obrigação, Id. 6463239, deixou transcorrer o prazo sem o adimplemento, 

contudo, ofereceu bens à penhora, conforme Id. 6463245. A parte 

exequente instada a se manifestar acerca do bem oferecido à penhora, 

este informou sua recusa, Id. 8012629, requerendo a realização de 

Bacenjud e Renajud, com o intuito de encontrar quantia ou veículo a ser 

penhorados. Vieram-me os autos conclusos. Pois bem. Como já narrado, a 

exequente manifestou o desinteresse nos bens penhorados no Id. 

6463239. Já é pacífico o entendimento de que, em casos dessa natureza, 

o credor não está obrigado a aceitar a oferta de penhora de bens que não 

possuam atrativo comercial, ou seja, bens de alienação em hasta pública. 

Enfatizo que, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação 

jurisprudencial, no sentido de não existir mais a exigência de prova, por 

parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a 

serem penhorados, somado ao fato de há previsão legal no artigo 835, I, a 

qual elenca a ordem preferencial de penhora, conforme entendimento já 

pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos: “PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO 

CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.º 11.382/2006. INCIDENTE 

DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS 

QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO – PENHORA ON 

LINE. a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.º 

11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está 

condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as 

diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de 

titularidade do devedor. b) Após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, 

ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a 

prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca 

de bens a serem penhorados. I - JULGAMENTO DO RECURSO 

REPRESENTATIVO - Trata-se de ação monitória, ajuizada pela recorrente, 

alegando, para tanto, titularizar determinado crédito documentado por 

contrato de adesão ao "Crédito Direto Caixa", produto oferecido pela 

instituição bancária para concessão de empréstimos. A recorrida, citada 

por meio de edital, não apresentou embargos, nem ofereceu bens à 

penhora, de modo que o Juiz de Direito determinou a conversão do 

mandado inicial em título executivo, diante do que dispõe o art. 1.102-C do 

CPC. - O Juiz de Direito da 6ª Vara Federal de São Luiz indeferiu o pedido 

de penhora on line, decisão que foi mantida pelo TJ/MA ao julgar o agravo 

regimental em agravo de instrumento, sob o fundamento de que, para a 

efetivação da penhora eletrônica, deve o credor comprovar que esgotou 

as tentativas para localização de outros bens do devedor. - Na espécie, a 

decisão interlocutória de primeira instância que indeferiu a medida 

constritiva pelo sistema Bacen-Jud, deu-se em 29.05.2007 (fl. 57), ou seja, 

depois do advento da Lei n.º 11.382/06, de 06 de dezembro de 2006, que 

alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em instituições 

financeiras como bens preferenciais na ordem da penhora como se 

fossem dinheiro em espécie (art. 655, I) e admitiu que a constrição se 

realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A). RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Corte Especial, julgado em 15.9.2010, DJe 23.11.2010.)”. Este também é o 

entendimento aplicado pelo E. TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO FISCAL – PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA VIA 

SISTEMAS DO PODER JUDICIÁRIO – BACENJUD, RENAJUD OU INFOJUD – 

POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS – 

DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1. “A 

jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas 

BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao 

esgotamento de diligências.” (STJ - REsp: 1703669 RJ 2017/0265642-2, 

Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/02/2018, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018). 2. Recurso 

provido. (N.U 1011248-36.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019). 

Nessa esteira, conforme entendimento pacificado, visando a garantia da 

parte exequente à satisfação de seu crédito e da máxima eficácia da 
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prestação jurisdicional, consubstanciada nos princípios da celeridade e da 

economia processual, de modo a assegurar o pagamento mediante 

garantia eficaz legalmente exigida, sendo, portanto, legítima a recusa 

formulada no Id. 6463239. Ante o exposto, acolho a recusa de Id. 

6463239, determinando o levantamento do bem penhorado, mediante termo 

nos autos e publicidades dos atos necessários. Intimem-se as partes 

desta decisão. Ademais, ante o transcurso de prazo, intime-se a parte 

Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, atualizar o débito, para 

análise posterior do pedido de Bacenjud e Renajud formulados. Após, 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 28 de Janeiro de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-27.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIO FERRARI DE SOUZA OAB - MT22297/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000790-27.2017.8.11.0086 REQUERENTE: PAULO FERNANDO 

PIAGENTINI DE SOUZA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto no Id. 24510623 pela Recorrente OI S/A (Brasil 

Telecom S/A), em seu duplo efeito devolutivo e suspensivo. Ademais, 

tendo em vista que a parte Recorrida apresentou as contrarrazões, 

conforme Id. 24987003, remetam-se os autos à Turma Recursal, para 

apreciação do recurso interposto, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 29 de Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010308-53.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NILCIANE MELO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL EDITORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010308-53.2016.8.11.0086 REQUERENTE: NILCIANE MELO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MUNDIAL EDITORA Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado 

interposto no Id. 9177112 pela Recorrente Mundial Editora, apenas em seu 

efeito devolutivo. Ademais, considerando que a parte Recorrida 

apresentou as contrarrazões, conforme Id. 23947786, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, para apreciação do recurso interposto, com as 

nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 29 de Janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-26.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS AUGUSTO POLYDORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010174-26.2016.8.11.0086 REQUERENTE: DENIS AUGUSTO POLYDORO 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto no Id. 6517042 pela Recorrente Lojas Renner S/A, 

apenas em seu efeito devolutivo. Ademais, considerando que a parte 

Recorrida já fora intimada para apresentar contrarrazões, conforme 

certidão de Id. 25591672, qual se quedou inerte, remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 29 de 

Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010324-70.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLEI SALETE SILVA DA ROSA LAGNI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010324-70.2017.8.11.0086 REQUERENTE: DIRLEI SALETE SILVA DA 

ROSA LAGNI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Verifica-se dos autos que a parte Recorrida 

ao ser intimada, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça, esta restou-se 

infrutífera, uma vez que atualmente reside na Cidade de Lucas do Rio 

Verde-MT. Assim, nos termos do artigo 274, paragrafo único, no qual 

cabia a parte recorrida/interessada informar ao juízo eventual modificação 

em seu domicílio, reputo válida a intimação expedida no Id. 25877193. 

Deste modo, recebo o Recurso Inominado interposto no Id. 10580506 pelo 

Recorrente Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A., apenas 

em seu efeito devolutivo. Remetam-se os autos à Turma Recursal, para 

apreciação do recurso interposto, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 29 de Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010568-04.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA LEMOS DOS SANTOS COELHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010568-04.2014.8.11.0086 REQUERENTE: CARLA LEMOS DOS SANTOS 

COELHO SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto no Id. 9713912 pela Recorrente OI S/A (Brasil 

Telecom S/A), em seu somente em seu efeito devolutivo. Ademais, tendo 

em vista que a parte Recorrida apresentou as contrarrazões, conforme Id. 

25924588, remetam-se os autos à Turma Recursal, para apreciação do 

recurso interposto, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 29 de 

Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-35.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010057-35.2016.8.11.0086 REQUERENTE: JUCINEI DE QUEIROZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Pretende inicialmente o 

Recorrente Jucinei de Queiroz a concessão da justiça gratuita para fins de 

isenção do devido preparo recursal. Contudo, analisando a narrativa 

exarada nos autos, bem como a qualificação atribuída ao recorrente, 

denota-se que este não demonstra ser pessoa de pequeno porte 

financeiro que necessite do benefício de justiça gratuita, conforme extrato 

REnajud.. Assim, nos termos do enunciado 116 do Fonaje, intime-se o 

recorrente para no prazo de 05 (cinco) dias, acostar ao feito documento 

atualizado que seja hábil e útil a comprovação da necessidade do 

benefício da Assistência Judiciária Gratuita Recursal. Transcorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 29 de Janeiro de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001705-08.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON WILKE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1001705-08.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ELITON WILKE DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais proposta 

por ELITON WILKE DOS SANTOS em desfavor de VIVO S.A. O Reclamante 

alega que teve seus dados inscritos no cadastro de proteção ao crédito 

indevidamente pela Reclamada, por débito no valor de R$ 240,45 

(duzentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos), anotado em 

06/02/2018, qual alega desconhecer. Aduz que não possui relação 

contratual com a Ré, motivo qual a declaração da inexistência do débito, 

além de indenização por danos morais. Por sua vez, em sua peça 

contestatória, o Reclamado afirma preliminarmente a (i) ausência de 

consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito e (ii) a 

Impossibilidade de inversão do ônus da prova, e no mérito aduz a não 

praticou nenhum ato ilícito, uma vez que o Reclamante era titular da linha 

telefônica nº (65) 99955-3894, da qual consta débito em aberto, sendo 

devida a inscrição dos dados no cadastro de proteção ao crédito, 

apresentando ainda o contrato, em tese, assinado pelo Requerente, bem 

como demais documentações que o acompanha. Deste modo, assevera 

que em razão da contratação e da inadimplência do Autor, é devida a 

inscrição dos dados no cadastro de proteção ao crédito, o que constitui 

exercício regular do direito, razão pela qual, pugna pela improcedência da 

ação, além da condenação do Reclamante ao pagamento dos débitos 

discutidos nos autos e nas penas de litigância de má-fé. Em sua 

impugnação, o Reclamante sustenta que não celebrou o contrato em 

questão, e que a assinatura constante no documento apresentado pela 

operadora trata-se de uma falsificação grosseira, motivo pelo qual a sua 

pretensão é legítima. Analisando os autos, forçoso reconhecer que 

somente a prova pericial técnica (perícia grafotécnica), ante as 

peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de 

convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no 

caso em análise. Não há como precisar se a assinatura constante no 

contrato, trazido pelo Reclamado (ID 23790526) foi ou não efetuada pelo 

Autor. A Lei nº 9.099/95 é clara ao estabelecer a competência dos 

Juizados Especiais para processar e julgar tão-somente causas cíveis de 

menor complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei dos 

Juizados Especiais, extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: “Art. 51 (...) II – quando inadmissível o procedimento instituído por esta 

Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;” Portanto, o 

reconhecimento da complexidade da matéria é medida que se impõe, a fim 

de salvaguardar os preceitos constitucionalmente previstos, antes de 

oportunizar a comprovação de causa impeditiva, extintiva ou modificativa 

do pleito inicial. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

OPINO pelo reconhecimento da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste 

Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da 

causa, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 

9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-91.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO BENITES ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001499-91.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: INACIO BENITES ORTEGA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis que 

preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n. 21345059 dos autos, estando 

preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a analisar o 

mérito. Trata-se de Ação de Inexistência de Relação Jurídica c.c 

Reparação por Danos proposta por Inácio Benites Ortega em desfavor de 

Telefônica Brasil S.A. Relata o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que isto lhe 

causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC)que estabelece que 
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compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pelo Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, 

conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e também 

pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer 

valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, 

a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 

decorreram mais de 04 anos entre a data da negativação e a propositura 

da ação, bem como, a inércia do Reclamante em tentar solucionar a 

questão de forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, 

via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Ademais, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Não vislumbro nestes autos a má-fé 

processual alegada pela Reclamada. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito 

objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título 

de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice 

INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora 

de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), com resolução 

do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 30 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

8010284-88.2017.8.11.0086 REQUERENTE: JUVENAL CARLOS DAS 

NEVES REQUERIDO: VIVO S.A. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES A parte Reclamada 

requereu na audiência de conciliação a produção de prova oral. 

Entretanto, não vislumbro a necessidade de produção de outras provas, 

senão as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir a 

presente ação com arrimo no art. 355, I do NCPC, que estabelece: “Art. 

355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de 

outras provas;” Logo, cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. Ainda, em sua defesa, a Promovida arguiu a 

preliminar de inépcia da petição inicial, decorrente da ausência de 
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comprovante de endereço em nome do Reclamante, apresentado, na 

oportunidade, um laudo pericial, o qual aduz que comprovante 

apresentado pelo Autor é falso. Contudo, apesar o esforço da 

Demandada, rejeito a preliminar aventada, pois apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal, decidindo pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Dra VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. Igualmente pela Demandada 

houve a arguição da preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da 

prova, contudo, em razão da mesma se confundir com o mérito da lide, 

com ele será analisada. Por fim, opino também pelo afastamento da 

preliminar de não apresentação de documento indispensável à propositura 

da ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 6507232 dos 

autos. Superada a análise das questões preliminares, passo à apreciação 

do mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, e, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, vislumbro que o caso comporta julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o Reclamante a declaração 

de inexistência de débito e indenização por danos morais c/c pedido de 

tutela de urgência, ao argumento de que teve seus dados inscritos no 

cadastro de proteção ao crédito indevidamente pela Reclamada, por débito 

no valor de R$ 151,40 (cento e cinquenta e um reais e quarenta 

centavos), referente ao suposto contrato nº 0259661177, o qual alega 

desconhecer. Em contestação, a Reclamada alega que não praticou 

nenhum ato ilícito, uma vez que o Reclamante contratou os serviços da 

Reclamada e habilitou em sua linha os pacotes de serviços por ela 

oferecidos, dos quais constam débitos em aberto, sendo devida a 

inscrição dos dados do Autor no cadastro de proteção ao crédito. 

Formulou ainda pedido contraposto, pugnando pela condenação do 

Requerente ao pagamento do débito discutido nos autos e nas penas de 

litigância de má-fé. O Promovente, por sua vez, não apresentou a 

impugnação à contestação ofertada pela Promovida. Pois bem. Analisado 

o processo e os documentos a ele acostados, verifico que a Reclamada 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as 

partes com a juntada da gravação de áudio, na qual demostra a 

contratação do plano para a linha telefônica do Requerente. No caso, 

desnecessária a realização perícia técnica, posto que incontroverso a 

gravação do áudio apresentado na contestação, tendo em vista que 

houve a confirmação de dados pessoais do Autor, bem como o seu 

endereço, todos condizentes com os apresentados na exordial e nas 

documentações. Deste modo, tenho que a simples análise das alegações 

das partes, em confronto com os documentos apresentados, leva-me à 

conclusão de que a parte Requerida comprovou a existência da relação 

jurídica entre os litigantes e a origem dos débitos discutidos. Nesse 

sentido, EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA - SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO VIA 

TELEFONE - COMPROVAÇÃO - COBRANÇA DEVIDA - DANOS MORAIS - 

NÃO CONFIGURAÇÃO. - Não há que se falar em abusividade, se as 

cobranças possuem lastro na referida contratação, cujos valores não 

ultrapassam o que restou pactuado entre as partes e, ainda que de forma 

verbal, as informações foram transmitidas ao apelante, o qual aderiu aos 

planos a ele oferecidos, por vontade própria - Inexiste dever de indenizar, 

se não restaram demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil 

(dano, ato ilícito e nexo de causalidade). (TJ-MG - AC: 

10151170005988001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data 

de Julgamento: 19/03/2019, Data de Publicação: 28/03/2019) Desta feita, 

não há que se falar em inexistência de relação jurídica, tampouco em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

do Reclamado. Presentes indícios substanciais de que a inscrição do 

nome da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito é devida, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo a 

contratação dos serviços, a cobrança e a inserção dos dados no 

SPS/SERASA, em caso de inadimplemento, constitui exercício regular do 

direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Corroborando, APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Vale lembrar que a inversão 

do ônus da prova não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à 

parte Requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. Quanto ao pedido 

contraposto apresentado pela Reclamada, no que concerne aos valores 

dos débitos, entendo que assiste razão o pleito, uma vez que restou 

comprovada a existência de dívidas pendentes de pagamento. Assim, a 

condenação fica restringida ao débito negativado, ou seja, no valor de R$ 

151,40 (cento e cinquenta e um reais e quarenta centavos), que deverá 

ser devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de 

juros desde a data do pedido, apresentado na contestação. Por fim, em 

relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, 

entendo que não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial. 

Outrossim, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contraposto 

formulado pela Reclamada e o faço para: 1 - CONDENAR o Reclamante ao 

pagamento em favor do Reclamado no valor de R$ 151,40 (cento e 

cinquenta e um reais e quarenta centavos), devidamente corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros desde a data do 

pedido, apresentado na contestação. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001917-29.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: SILVANETE ANDRADE REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver 

vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado 

está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não 

há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do 

artigo 355, I do Código de Processo Civil. Quanto a preliminar de 

indeferimento da inicial decorrente da ausência de comprovante de 

endereço em nome da Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua 
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apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Opino pelo afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse 

de agir, pois se mostra claro tal interesse, uma vez que busca a 

Reclamante o provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. 

Presente o interesse de agir, não há que se falar em ausência de 

pretensão resistida. Quanto a prática de eventual infração disciplinar 

alegada pela Reclamada, cabe a Ordem dos Advogados do Brasil sua 

apuração. Passo à análise do mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais proposta por 

Silvanete Andrade em desfavor de Telefônica Brasil S.A. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo 

Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada por débito que 

alega não possuir, pois afirma nunca ter contratado com a Reclamada, 

aduzindo que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral. 

No entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da 

inicial e apresentou provas suficientes da existência de relação jurídica 

entre as partes por meio do áudio (id. 24526628), os quais demonstram a 

regularidade da contratação e utilização do serviço telefônico. Com 

relação ao documento probante apresentado pela Reclamada, colaciono 

recente julgado: APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória de inexistência de 

débito cumulada com indenização por danos morais - Inclusão do nome do 

autor em órgãos de proteção ao crédito - Prova da existência da relação 

jurídica entre as partes e do débito - Prova de que a autora é titular de 

cartões de crédito e que o débito inscrito no cadastro de inadimplentes 

decorre de faturas não quitadas, cuja contração restou comprovada por 

meio de gravação em áudio da conversa entre o autor e um preposto do 

réu - Sentença de improcedência com condenação do autor em pena por 

litigância de má-fé - Manutenção - Recurso não provido. (TJ-SP 

10095518520178260100 SP 1009551-85.2017.8.26.0100, Relator: Daniela 

Menegatti Milano, Data de Julgamento: 27/03/2018, 16ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 03/04/2018) Portanto, comprovada a relação 

jurídica entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas 

anotações restritivas, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, assim, a negativação do nome da Reclamante não só é 

legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. No 

mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, 

verifico que razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido 

contraposto formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que 

os débitos estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até 

a presente data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada 

o valor de R$ 255,92 (duzentos e cinqüenta e cinco reais e noventa e dois 

centavos). Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão da Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da 

litigância de má fé Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) do valor da causa e honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente 

atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 

55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto para que o Reclamante pague a Reclamada o valor de R$ 

255,92 (duzentos e cinqüenta e cinco reais e noventa e dois centavos), 

acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, a partir do 

inadimplemento da obrigação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de sentença 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 30 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1001992-68.2019.8.11.0086 REQUERENTE: AMARILDO LIMA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica e indenização por danos 

morais proposta por AMARILDO LIMA DA SILVA em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A. O Reclamante alega que teve seus dados inscritos no 

cadastro de proteção ao crédito indevidamente pela Reclamada, por débito 

no valor de R$ 3.445,14 (três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e 

quatorze centavos), anotado em 05/01/20160 relativo ao suposto contrato 

de nº 062643071000022, qual alega desconhecer. Aduz que não possui 

relação contratual com o Réu, motivo qual a declaração da inexistência do 

débito, além de indenização por danos morais. Por sua vez, em sua peça 

contestatória, o Reclamado afirma preliminarmente a ausência de consulta 

extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito e no mérito aduz a 

não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que mantinha relação contratual 

com o Requerente e este usufruiu do cartão de crédito/cheque especial e 

empréstimo em conta, não realizando pagamentos das faturas, sendo 

devida a inscrição dos dados no cadastro de proteção ao crédito, 

apresentando ainda o contrato, em tese, assinado pelo Requerente, bem 

como demais documentações que o acompanha. Deste modo, assevera 

que em razão da contratação e da inadimplência do Autor, é devida a 

inscrição dos dados no cadastro de proteção ao crédito, o que constitui 

exercício regular do direito, razão pela qual, pugna pela improcedência da 

ação, além da condenação do Reclamante ao pagamento dos débitos 

discutidos nos autos e nas penas de litigância de má-fé. Em sua 

impugnação, o Reclamante sustenta que não celebrou o contrato em 

questão, motivo pelo qual a sua pretensão é legítima. Analisando os autos, 

forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica (perícia 

grafotécnica), ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer 

os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função 

jurisdicional no caso em análise. Não há como precisar se a assinatura 

constante no contrato, trazido pelo Reclamado (ID . 24369711) foi ou não 

efetuada pelo Autor. A Lei nº 9.099/95 é clara ao estabelecer a 

competência dos Juizados Especiais para processar e julgar tão-somente 

causas cíveis de menor complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 

51, da Lei dos Juizados Especiais, extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: “Art. 51 (...) II – quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação;” Portanto, o reconhecimento da complexidade da matéria é 

medida que se impõe, a fim de salvaguardar os preceitos 

constitucionalmente previstos, antes de oportunizar a comprovação de 

causa impeditiva, extintiva ou modificativa do pleito inicial. Ante o exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, OPINO pelo reconhecimento da 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no 

inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001928-58.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: EDUARDO DA SILVA LIMA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, 

suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de fato 

suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução para a produção de novas provas. Quanto a preliminar de 

indeferimento da inicial decorrente da ausência de comprovante de 

endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Opino, ainda, pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial 

pela não apresentação de documento indispensável à propositura da 

ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 22484349 dos 

autos, estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. 

Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débitos c.c Indenização por Danos Morais proposta por Eduardo da 

Silva Lima em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer. 

Desta forma propôs a presente ação requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação o Reclamado não elide as pretensões do Reclamante, se 

restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. No entanto, 

as alegações do Reclamado não subsistem, pois não apresentou prova 

mínima de que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de 

comprovar por meio de documentos, como o contrato entabulado com o 

Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, 

capazes de amparar as suas alegações e constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES 

CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA 

AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - 

ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias 

negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança 

(art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente 

o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as 

partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito 

passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e 

portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório 

fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este 

Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) (g.n.) No caso, o 

Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia ao 

banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 
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proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando o valor 

ínfimo da negativação (R$ 99,72) e, ainda, a inércia do Reclamante em 

tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do evento 

danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente 

pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 

de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001927-73.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ROSEMARY SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo 

no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento 

da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por 

não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez 

que não há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos 

do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Opino, ainda, pelo 

afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 22479242 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passa a 

analisar o mérito. Rosemary Silva dos Santos ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais 

em desfavor de Banco Bradesco Cartões S.A. argumentando, em síntese, 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo referido banco por um débito que alega desconhecer, 

aduzindo que tal inscrição lhe ocasionou danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Assim, em que pese os argumentos tecidos pela Reclamante, em 

contestação o Reclamado combateu suas alegações e apresentou prova 

suficiente da existência do débito por meio das faturas coligidas a id. n. 

24212899 e 24212898 destes autos, de onde se denota a utilização do 

cartão de crédito denominado HSBC Superclass Visa, o que indica a 

existência de contratação e utilização do serviço bancário. O Reclamado 

apresentou documentação idônea acerca do negócio jurídico firmado e 

demonstrou a origem e a validade do débito. Desta forma, o pretendido na 

inicial é improcedente, posto que as alegações trazidas pelo Reclamado 

refutaram a tese da Reclamante, pois há traço da contratação e utilização 

do serviço e, diante da inadimplência injustificada, não há que se falar em 

dor, humilhação ou danos à honra. A documentação juntada pelo 

Reclamado demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona 

as partes, bem como a utilização do benefício colocado a disposição do 

Reclamante, não se podendo negar conhecimento a origem da dívida. 

Vejam-se, nesse sentido, que as faturas exibem transações realizadas 

em diversos estabelecimentos na cidade de Nova Mutum - MT, bem como 

houve parcelamento de faturas e alguns pagamentos, sugerindo 

evidências acerca da efetiva utilização do cartão de crédito. Vejamos ao 

seguinte julgado em caso análogo: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE 

CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO 

QUESTIONADO. FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADAS PELO 

BANCO. EXTRATOS QUE COMPROVAM AS COMPRAS EFETUADAS E OS 

PAGAMENTOS REALIZADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO 

COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO. Se a instituição financeira 

digitaliza com a defesa as faturas do cartão de crédito, nas quais constam 

as compras realizadas em diversos estabelecimentos, bem como vários 

pagamentos realizados, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica 

existente entre as partes, bem como a origem da obrigação. Constatada a 

inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a 

prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. (VALMIR 

ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2018, 

Publicado no DJE 26/06/2018) E ainda: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO FIRMADO 

MEDIANTE FRAUDE – COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – 

FATURAS EMITIDAS EM NOME DA APELADA E DEVIDAMENTE QUITADAS 

- DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – 

SENTENÇA REFORMADA. O ônus da prova recai sobre aquele que 

aproveita o reconhecimento do ato. Verifica-se no caso concreto que 

houve a confirmação irrefutável do negócio jurídico entre as partes e o 

inadimplemento de faturas do cartão de crédito que ensejaram cobranças 

devidas e a consequente inscrição do nome da Apelada no rol dos 

inadimplentes. In casu, tais comprovações são revestidas de robustez 

capaz de confirmar a relação jurídica entre as partes, pois, em se tratando 

de contrato fraudulento e/ou uso indevido dos dados pessoais de terceiro 

para contrair dívidas, o suposto falsário certamente não faria o pagamento 

das faturas, conforme ficou demonstrado. (TJMT. Ap 73791/2017, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) Ora, não 
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fosse isso, o pagamento de faturas anteriores, de per si, demonstra a 

utilização e a concordância com a prestação do serviço. De outra banda, 

nada há nos autos para que se possa colocar em dúvida a veracidade 

dessa prova documental, amplamente hábil à comprovação da efetiva 

contratação, até porque não há alegação de falsidade documental. Por 

sua vez, a inadimplência contratual da Reclamante está evidenciada pela 

falta de prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada 

justificando a alegação despropositada e genérica de desconhecimento do 

débito. Por assim ser, comprovada a relação jurídica entre as partes, não 

há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

da Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício 

regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu a Reclamante 

de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só 

para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

mas, especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão da Reclamante. Não vislumbro nestes autos a má-fé alegada 

pelo reclamado. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

inicial, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto os 

autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 31 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001936-35.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS DE PAULA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001936-35.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ISAIAS DE PAULA MORAES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, 

suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de fato 

suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução para a produção de novas provas. Quanto a preliminar de 

indeferimento da inicial decorrente da ausência de comprovante de 

endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Opino, ainda, pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial 

pela não apresentação de documento indispensável à propositura da 

ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 22505559 dos 

autos, estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. 

Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débitos c.c Indenização por Danos Morais proposta por Isaias de Paula 

Moraes em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que 

seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer. Desta 

forma propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação o 

Reclamado não elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima 

e a combater a existência de danos morais. No entanto, as alegações do 

Reclamado não subsistem, pois não apresentou prova mínima de que o 

valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por 

meio de documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM 

ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - 

VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - 

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ 

NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão 

restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo 

presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção 

de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem 

sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. 

Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 

18/06/2018) (g.n.) No caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, 

desta forma, incumbia ao banco instruir sua contestação com provas 

irrefutáveis da existência da relação contratual ou da pendência 

financeira, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado 

não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, 

II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e 

licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 
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na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando o valor ínfimo da negativação (R$ 

51,47) e, ainda, a inércia do Reclamante em tentar solucionar a questão de 

forma administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Ademais, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título 

de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice 

INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora 

de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), com resolução 

do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de janeiro 

de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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LEIDIANE KELLY RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1002086-16.2019.8.11.0086 REQUERENTE: LEIDIANE KELLY RAMOS DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR A Demandada arguiu 

a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, contudo, em 

razão da mesma se confundir com o mérito da lide, com ele será 

analisada. Outrossim, opino pelo afastamento da preliminar de não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 22824684 dos autos. 

Superada a análise das questões preliminares, passo à apreciação do 

mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, e, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, vislumbro que o caso comporta julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a Reclamante a indenização 

por danos morais, ao argumento de que teve seus dados inscritos no 

cadastro de proteção ao crédito indevidamente pela Reclamada, por 

débitos nos valores de R$ 172,55 (cento e setenta e dois reais e 

cinquenta e cinco centavos), anotado em 26/01/2017 e R$ 527,64 

(quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos), os quais 

alega desconhecer. Em contestação, a Reclamada alega que não praticou 

nenhum ato ilícito, uma vez que a Reclamante era titular da linha telefônica 

nº (65) 9966-4293, da qual consta débitos em aberto, sendo devida a 

inscrição dos dados no cadastro de proteção ao crédito. Formulou ainda 

pedido contraposto, pugnando pela improcedência da ação, ao pagamento 

pelo Reclamante dos débitos discutidos nos autos, além da condenação 

da Requerente nas penas de litigância de má-fé. Em sua impugnação, o 

Reclamante sustenta que jamais teve relação contratual com a Requerida, 

e que por tais motivos o dever de reparar é indubitável. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifico que a Reclamada se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as 

partes com a juntada do contrato assinado pela Requerente e documento 

pessoal da Autora, diverso do apresentado na exordial. Além disso, a 

parte autora se limitou, na sua impugnação, a informar que não possui 

relação jurídica com a Requerida. No caso, desnecessária a realização 

perícia grafotécnica, posto que incontroverso o documento apresentado 

com a assinatura da Demandante, bem como a semelhança nas firmas 

apresentadas nos documentos carreados, dispensa o aludido recurso. 

Deste modo, tenho que a simples análise das alegações das partes, em 

confronto com os documentos apresentados, leva-me à conclusão de que 

a parte Requerida comprovou a existência da relação jurídica entre os 

litigantes. Desta feita, não há que se falar em inexistência de relação 

jurídica, tampouco em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder do Reclamado. Presentes indícios substanciais de 

que a inscrição do nome da Requerente nos órgãos de proteção ao 

crédito é devida, presume-se verdadeira a versão posta na contestação 

e, havendo a contratação dos serviços, a cobrança e a inserção dos 

dados no SPS/SERASA, em caso de inadimplemento, constitui exercício 

regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de 

débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Vale lembrar que a inversão 

do ônus da prova não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à 

parte Requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. Quanto ao pedido 

contraposto apresentado pela Reclamada, no que concerne aos valores 

dos débitos, entendo que assiste razão o pleito, uma vez que restou 

comprovada a existência de dívidas pendentes de pagamento. Assim, a 

condenação fica restringida aos débitos negativados, ou seja, nos valores 

de R$ 172,55 (cento e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) 

e R$ 527,64 (quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro 

centavos), que deverão ser devidamente corrigidos monetariamente pelo 

INPC/IBGE e acrescidos de juros desde a data do pedido, apresentado na 

contestação. Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra o 

Reclamado, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). É consabida a gratuidade do 

acesso ao primeiro grau de jurisdição dos Juizados Especiais, entretanto, 

a própria lei prevê a exceção, havendo condenação ao pagamento de 
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despesas quando constatada a litigância de má-fé, conforme disposto no 

art. 55 da Lei n. 9.099/95: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa.” (grifei). Registra-se que a 

punição possui caráter administrativo, com a finalidade de punir conduta 

por atos de procrastinação ou litigância de má-fé praticados no curso do 

processo que ofenda a dignidade deste Juízo e a própria função pública 

do processo. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial. Outrossim, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto formulado pela Reclamada e o faço para: 1 – 

CONDENAR a Reclamante ao pagamento em favor do Reclamado os 

valores de R$ 172,55 (cento e setenta e dois reais e cinquenta e cinco 

centavos) e R$ 527,64 (quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e 

quatro centavos),devidamente corrigidod monetariamente pelo INPC/IBGE e 

acrescidod de juros desde a data do pedido, apresentado na contestação. 

2 – CONDENAR a Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao 

pagamento das custas do processo e a pagar ao Reclamado o valor 

correspondente à multa de 3,0% (três por cento) do valor da causa e 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001841-05.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001841-05.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAUDENIO JOSE DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n. 22318531 dos autos, estando 

preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Assinalo que não há 

necessidade de realização de exame grafotécnico no presente caso, 

posto que as assinaturas do Reclamante aposta no documento de 

identidade e a assinatura grafada no contrato apresentado pela 

Reclamada são semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Passo a 

analisar o mérito. Cuida-se de Ação de Inexistência de Relação Jurídica 

c.c Reparação por Danos proposta por Claudenio José da Silva em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil(art. 373, I e II do 

CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos que alega 

desconhecer, por não possuir relação jurídica, aduzindo que tais 

anotações restritivas lhe ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em 

contestação, a Reclamada combateu as alegações da inicial e apresentou 

provas suficientes da existência do débito por meio do Relatório de 

Chamadas e do Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, 

acompanhado de cópia do documento pessoal e devidamente assinado 

pelo Reclamante, o que demonstra a regularidade da contratação e 

utilização do serviço telefônico. Com relação aos documentos probantes 

apresentados pela Reclamada, colaciono recente julgado da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu o 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que 

razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. O Reclamante não obteve êxito em demonstrar que os débitos 

estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até a presente 

data, necessário se faz que o Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 259,99 [duzentos e cinqüenta e nove reais e noventa e nove 

centavos]. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão do Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da 

litigância de má fé Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 
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ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento)do valor da causa e honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente 

atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 

55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto para que a Reclamante pague a Reclamada o valor de R$ 

259,99 [duzentos e cinqüenta e nove reais e noventa e nove 

centavos],acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, a partir 

do inadimplemento da obrigação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de sentença 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 31 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002107-89.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CRUZ SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002107-89.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: MANOEL CRUZ SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis que 

preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n. 22913243 dos autos, estando 

preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Assinalo que não há 

necessidade de realização de exame grafotécnico no presente caso, 

posto que as assinaturas do Reclamante aposta no documento de 

identidade, no termo de audiência e a assinatura grafada no contrato 

apresentado pela Reclamada são semelhantes, o que dispensa aludido 

recurso. Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Anulatória de 

Negócio Jurídico c.c Inexigibilidade de Débito c.c Indenização por Danos 

proposta por Manoel Cruz Santos em desfavor de Telefônica Brasil S.A. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código 

de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos 

que alega desconhecer, por não possuir relação jurídica, aduzindo que 

tais anotações restritivas lhe ocasionou danos de ordem moral. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio do 

Relatório de Chamadas e do Termo de Adesão e Contratação de Serviços 

SMP, acompanhado de cópia do documento pessoal e devidamente 

assinado pelo Reclamante, o que demonstra a regularidade da contratação 

e utilização do serviço telefônico. Com relação aos documentos probantes 

apresentados pela Reclamada, colaciono recente julgado da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu o 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que 

razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. O Reclamante não obteve êxito em demonstrar que os débitos 

estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até a presente 

data, necessário se faz que o Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 79,98 [setenta e nove reais e noventa e oito centavos]. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão do 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 
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condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial condenando o Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar a 

Reclamada o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento)do valor 

da causa e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o 

artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que a Reclamante 

pague a Reclamada o valor de R$ 79,98 [setenta e nove reais e noventa e 

oito centavos],acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, a 

partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de 

sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 31 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001703-38.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA PACHECO DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1001703-38.2019.8.11.0086 Reclamante: SUZANA PACHECO DA GUIA 

Reclamada: BANCO BRADESCO S.A I - RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

questão preliminar arguida, passo à apreciação do mérito. II – MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, o caso 

comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pois bem. Pleiteia a Reclamante a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em 

razão das inserções do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovidas pelo Reclamado, por débitos nos valores de R$100,24 (cem 

reais e vinte e quatro centavos), anotado em 18/10/2017 e R$ 157,68 

(cento e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos), incluído junto 

aos órgãos protetivos em 26/12/2017, ao argumento de que desconhece 

as referidas quantias e não possui qualquer relação jurídica com o banco 

demando. A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. O Reclamado, em sua defesa, sustenta que o serviço foi 

prestado com observância à todas as regras legais e contratuais, e que 

há relação jurídica entre as partes, não havendo defeito na prestação do 

serviço, motivo pelo qual não há que se falar em dever de indenizar. 

Apresentou ainda cópia de um suposto contrato assinado pela 

Reclamante. Analisado o processo e documentos a ele acostados 

verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, de comprovar a origem do débito que ensejou as inscrições 

do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito. Impende salientar 

que o contrato apresentado pela Demandada em sua defesa não guarda 

similitude com o caso, haja vista tratar-se de documento registrado e 

assinado por pessoas estranhas à lide. Logo, não tendo sido comprovada 

a relação contratual entre as partes, e, via de consequência, que a 

inserção do nome da Autora decorreu do inadimplemento de alguma 

obrigação pecuniária assumida pela mesma, devem os débitos discutidos 

nos autos serem declarados inexistentes. Ainda, entendo que merece 

procedência o pedido de condenação da Reclamada por danos morais, 

porquanto restou comprovada sua falha na prestação de serviço ao 

inserir o nome da demandante nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito não comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015)”. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe o seguinte: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Insta salientar que inobstante a existência de 

outras restrições em nome da Reclamante, conforme faz prova o extrato 

apresentado nos autos, estas se deram em datas posteriores à discutida 

nos autos, não podendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ, fazendo jus à 

indenização por dano moral. Entretanto, as anotações posteriores devem 

ser consideradas para fins de arbitramento de condenação, conforme 

entendimento jurisprudencial: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS – ALTERAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO – 

COBRANÇA POR LIGAÇÕES DISSOCIADAS DA TITULARIDADE DAS 

LINHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO RESTRITIVA 

DE CRÉDITO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FATURA - DANO 

MORAL CONFIGURADO - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – 

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – MOMENTO INCIDÊNCIA JUROS 

MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADO A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO 

DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na 

prestação do serviço, consubstanciada na cobrança por ligações 

posteriores ao cancelamento da linha telefônica e anteriores ao 

recebimento de novo número, e constatada a remessa indevida do nome 

da suposta devedora ao banco de dados negativo de crédito, evidente a 

obrigação indenizatória a título de danos morais. O quantum indenizatório 

deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a 

vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido diante da existência de 

inscrições posteriores àquela objeto da demanda. Os juros moratórios, em 

sede de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. A correção 

monetária, por sua vez, deve incidir desta a data do julgamento em que a 

indenização foi fixada, conforme enunciado sumular n. 362/STJ. (Ap 

134168/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 
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13/07/2015 - TJ-MT - APL: 00071493920038110041 134168/2014, Relator: 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 

24/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015) 

(grifei). Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de 

litigância de má-fé pleiteado pela reclamada, também não merece 

acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: 1 - DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, no 

que concerne ao contrato discutido nos autos; 2 – DECLARAR a 

inexistência dos débitos discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR o 

Reclamado a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 

362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 

STJ); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere aos débitos discutidos nestes autos, sob pena 

de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001452-20.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001452-20.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JOAO PAULO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo 

no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento 

da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por 

não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez 

que não há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos 

do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Quanto a preliminar de 

indeferimento da inicial decorrente da ausência de comprovante de 

endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Opino, ainda, pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial 

pela não apresentação de documento indispensável à propositura da 

ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 21205748 dos 

autos, estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. 

Passa a analisar o mérito. João Paulo dos Santos ajuizou a presente Ação 

de Inexitência de Relação Jurídica c.c Reparação por Danos em desfavor 

de Banco Bradesco Cartões S.A. argumentando, em síntese, que seu 

nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

referido banco por um débito que alega desconhecer, aduzindo que tal 

inscrição lhe ocasionou danos morais. Pois bem, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

(art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Assim, em que pese os argumentos tecidos pelo 

Reclamante, em contestação o Reclamado combateu suas alegações e 

apresentou prova suficiente da existência do débito por meio das faturas 

coligidas a id. n. 22282196 e 22282197 destes autos, de onde se denota a 

utilização dos cartões de crédito denominados VISA NACIONAL sob o nº 

4551.XXXX.XXXX.1421 e MASTERCARD NACIONAL AMAZONAS 

SUSTENTAVEL sob o nº 5480.XXXX.XXXX.0665, o que indica a existência 

de contratação e utilização do serviço bancário. O Reclamado apresentou 

documentação idônea acerca do negócio jurídico firmado e demonstrou a 

origem e a validade do débito. Desta forma, o pretendido na inicial é 

improcedente, posto que as alegações trazidas pelo Reclamado refutaram 

a tese do Reclamante, pois há traço da contratação e utilização do serviço 

e, diante da inadimplência injustificada, não há que se falar em dor, 

humilhação ou danos à honra. A documentação juntada pelo Reclamado 

demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona as partes, 

bem como a utilização do benefício colocado a disposição do Reclamante, 

não se podendo negar conhecimento a origem da dívida. Vejam-se, nesse 

sentido, que as faturas exibem transações realizadas em diversos 

estabelecimentos na cidade de Maua-SP, bem como houve parcelamento 

de faturas e alguns pagamentos, sugerindo evidências acerca da efetiva 

utilização do cartão de crédito. Vejamos ao seguinte julgado em caso 

análogo: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 

DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUESTIONADO. FATURAS DO CARTÃO 

DE CRÉDITO JUNTADAS PELO BANCO. EXTRATOS QUE COMPROVAM AS 

COMPRAS EFETUADAS E OS PAGAMENTOS REALIZADOS. RELAÇÃO 

JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO. 

Se a instituição financeira digitaliza com a defesa as faturas do cartão de 

crédito, nas quais constam as compras realizadas em diversos 

estabelecimentos, bem como vários pagamentos realizados, a meu ver, 

restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como 

a origem da obrigação. Constatada a inadimplência do consumidor, devida 

é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, 

o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não 

constitui ato ilícito. (VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 21/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018) E ainda: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – COBRANÇA 

INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – FATURAS EMITIDAS EM NOME DA 

APELADA E DEVIDAMENTE QUITADAS - DANOS MORAIS – NÃO 

CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. O ônus 

da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do ato. 

Verifica-se no caso concreto que houve a confirmação irrefutável do 

negócio jurídico entre as partes e o inadimplemento de faturas do cartão 

de crédito que ensejaram cobranças devidas e a consequente inscrição 

do nome da Apelada no rol dos inadimplentes. In casu, tais comprovações 

são revestidas de robustez capaz de confirmar a relação jurídica entre as 

partes, pois, em se tratando de contrato fraudulento e/ou uso indevido dos 

dados pessoais de terceiro para contrair dívidas, o suposto falsário 

certamente não faria o pagamento das faturas, conforme ficou 

demonstrado. (TJMT. Ap 73791/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) Ora, não fosse isso, o 

pagamento de faturas anteriores, de per si, demonstra a utilização e a 

concordância com a prestação do serviço. Ademais, embora alegue o 

Reclamante que nunca esteve na cidade de Maua-SP, consta no seu 

Documento de Identidade, especificamente do campo Doc. Origem a 

cidade de Maua – SP, devendo tal alegação ser afastada. De outra banda, 
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nada há nos autos para que se possa colocar em dúvida a veracidade 

dessa prova documental, amplamente hábil à comprovação da efetiva 

contratação, até porque não há alegação de falsidade documental. Por 

sua vez, a inadimplência contratual do Reclamante está evidenciada pela 

falta de prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada 

justificando a alegação despropositada e genérica de desconhecimento do 

débito. Por assim ser, comprovada a relação jurídica entre as partes, não 

há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

do Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício 

regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu a Reclamante 

de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só 

para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

mas, especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão do Reclamante. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto os 

autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 31 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1001853-19.2019.8.11.0086 Reclamante: EZAQUEU DA ROCHA BRITO 

Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S.A I – RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES A 

parte Reclamada arguiu a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, contudo, em razão da mesma se confundir com o mérito da 

lide, com ele será analisada. Ainda, a Demandada levantou a preliminar de 

inépcia da petição inicial, decorrente da ausência de comprovante de 

endereço em nome do Reclamante, contudo, a rejeito, pois apesar deste 

juízo entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal, decidindo pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Dra VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. Superada a análise das 

questões preliminares, passo à apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o Reclamante a inexistência de relação 

jurídica e indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela reclamada, ao 

argumento de que desconhece o referido débito. A presente relação é de 

consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em 

decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. In casu, o Autor 

alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao 

crédito pela reclamada, por débito de R$ 95,97 (noventa e cinco reais e 

noventa e sete centavos), com inscrição realizada em 21/12/2017, relativa 

ao suposto contrato de número 0313453875, comprovado por meio de 

extrato SPC/SERASA, anexo à exordial, o qual alega desconhecer. A 

Reclamada, em sua defesa, sustenta que a inclusão do nome do Autor 

nos órgãos de proteção ao crédito decorre do não adimplemento do débito 

decorrente dos serviços da linha telefônica por ele contratado e utilizado, 

relativo a linha (65) 99996-3064, inexistindo motivo para se falar em ato 

ilícito capaz de ensejar reparação de qualquer ordem. Analisado o 

processo e documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada não 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a 

origem do débito que ensejou a inscrição do nome do Autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Por sua vez, impende salientar que as telas 

sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem produzidas 

unilateralmente não servem para comprovar a efetiva contratação de 

serviços pela Reclamante. A Demandada sequer apresentou o contrato ou 

outro meio idôneo capaz de comprovar as suas alegações. Logo, não 

tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome do Autor decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo mesmo, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. Do mesmo 

modo, merece procedência o pedido de condenação da Reclamada por 

danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de 

serviço ao inserir o nome da demandante nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito não comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano 

moral decorre do preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como 

dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - 

Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Portanto para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afasta também as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a 

obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das 

decorrentes do exercício de atividade que por sua natureza geram risco 

para os direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. 

Deve-se ressaltar ainda que o dano moral se traduz em lesão causada por 

violação ao direito de uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, 
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o bom nome. Segundo disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a 

responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pode ser elidida se 

este comprovar: a) a inexistência de defeito na prestação do serviço; ou 

b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Como anteriormente 

dito, trata-se de inversão do ônus da prova decorrente de imposição legal 

(ope legis), recaindo sobre a Requerida o ônus de demonstrar a 

ocorrência de uma dessas hipóteses. Vale ressaltar que com a inversão 

do ônus da prova cabia a parte Reclamada comprovar que as cobranças 

eram devidas, contudo, a parte Requerida nada provou. Resta patente nos 

autos que a má-prestação de serviços, aliada à cobrança indevida de 

débitos que reiteradamente opera, não deve ser avaliado como mero 

dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da 

empresa e o dever desta em indenizar os danos causados a parte que 

adimpliu obrigação que não lhe devia. Sob tal perspectiva, o montante 

reparatório deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em 

favor do Autor, tampouco medida leniente em favor da Requerida. No que 

se refere ao quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima 

consignado, a melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu 

arbitramento justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Sob esse contexto “a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas também em produzir no causador do mal, impacto bastante 

para dissuadi-lo de igual e novo atenta do” (acórdão publicado em RT 650, 

p. 63 a 67). Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo 

de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 

5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Por fim, em relação ao 

pedido de condenação às penas de litigância de má-fé pleiteado pela 

reclamada, também não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato nº 

0313453875, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a reclamada a indenizar a 

reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a 

partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a reclamada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento da intimação. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-22.2019.8.11.0086
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KAROLINY FLORES SALAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1001523-22.2019.8.11.0086 Reclamante: KAROLINY FLORES SALAS 

Reclamada: VIVO S.A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES A parte Reclamada 

requereu na audiência de conciliação a produção de prova oral. 

Entretanto, não vislumbro a necessidade de produção de outras provas, 

senão as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir a 

presente ação com arrimo no art. 355, I do CPC, que estabelece: “Art. 355. 

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de 

outras provas;” Logo, cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. Ainda, em sua defesa, a Promovida arguiu a 

preliminar de inépcia da petição inicial, decorrente da ausência de 

comprovante de endereço em nome do Reclamante. Contudo, a rejeito, 

pois apesar deste juízo entender que a sua apresentação seja 

imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma Recursal, decidindo 

pela dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo 

transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Dra VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. Igualmente 

pela Demandada houve a arguição da preliminar de impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, no entanto, em razão da mesma se confundir 

com o mérito da lide, com ele será analisada. Por fim, opino também pelo 

afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 21387161 dos autos. Superada a análise das questões 

preliminares, passo à apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a Reclamante a inexistência de relação 

jurídica e indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela reclamada, ao 

argumento de que desconhece o referido débito. A presente relação é de 

consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em 

decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. In casu, a Autora 

alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao 

crédito pela reclamada, por débito de R$ 103,87 (cento e três e reais e 

oitenta e sete centavos), com inscrição realizada em 03/10/2015, relativa 

ao suposto contrato de número 0228995893, comprovado por meio de 

extrato SPC/SERASA, anexo à exordial, o qual alega desconhecer. A 

Reclamada, em sua defesa, sustenta que a inclusão do nome do Autor 

nos órgãos de proteção ao crédito decorre do não adimplemento do débito 

decorrente dos serviços da linha telefônica por ele contratado e utilizado, 

relativo ao terminal nº (65) 99926-0185, inexistindo motivo para se falar em 

ato ilícito capaz de ensejar reparação de qualquer ordem. Analisado o 

processo e documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada não 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a 

origem do débito que ensejou a inscrição do nome do Autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Por sua vez, impende salientar que as telas 

sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem produzidas 

unilateralmente não servem para comprovar a efetiva contratação de 

serviços pela Reclamante. A Demandada sequer apresentou o contrato ou 

outro meio idôneo capaz de comprovar as suas alegações. Logo, não 

tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 
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consequência, que a inserção do nome do Autor decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo mesmo, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. Do mesmo 

modo, merece procedência o pedido de condenação da Reclamada por 

danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de 

serviço ao inserir o nome da demandante nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito não comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano 

moral decorre do preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como 

dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - 

Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Portanto para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afasta também as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a 

obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das 

decorrentes do exercício de atividade que por sua natureza geram risco 

para os direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. 

Deve-se ressaltar ainda que o dano moral se traduz em lesão causada por 

violação ao direito de uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, 

o bom nome. Segundo disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a 

responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pode ser elidida se 

este comprovar: a) a inexistência de defeito na prestação do serviço; ou 

b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Como anteriormente 

dito, trata-se de inversão do ônus da prova decorrente de imposição legal 

(ope legis), recaindo sobre a Requerida o ônus de demonstrar a 

ocorrência de uma dessas hipóteses. Vale ressaltar que com a inversão 

do ônus da prova cabia a parte Reclamada comprovar que as cobranças 

eram devidas, contudo, a parte Requerida nada provou. Resta patente nos 

autos que a má-prestação de serviços, aliada à cobrança indevida de 

débitos que reiteradamente opera, não deve ser avaliado como mero 

dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da 

empresa e o dever desta em indenizar os danos causados a parte que 

adimpliu obrigação que não lhe devia. Sob tal perspectiva, o montante 

reparatório deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em 

favor do Autor, tampouco medida leniente em favor da Requerida. No que 

se refere ao quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima 

consignado, a melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu 

arbitramento justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Sob esse contexto “a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas também em produzir no causador do mal, impacto bastante 

para dissuadi-lo de igual e novo atenta do” (acórdão publicado em RT 650, 

p. 63 a 67). Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo 

de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 

5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Também há de ser considerado, para fins de fixação do quantum 

indenizatório, que decorreram aproximadamente 04 anos entre a data da 

negativação e a propositura da ação e, ainda, a inércia da Reclamante em 

tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, assim, entendo razoável o valor indenizatório 

fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos mil reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Ademais, resta afastar a incidência da 

Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, 

conforme exige o verbete da referida súmula para descaracterizar o 

dever de indenizar. De outra banda, no que tange ao pleito contraposto 

apresentado pela Reclamada, este não merece ser acolhido em razão da 

ausência de comprovação da relação jurídica mantida com o demandante, 

e, destarte, a existência de débito em seu nome. Por fim, em relação ao 

pedido de condenação às penas de litigância de má-fé pleiteado pela 

reclamada, também não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato nº 

0228995893, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a reclamada a indenizar a 

reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.500,00 (três mil 

e quinhentos mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros 

legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a reclamada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento da intimação. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010622-67.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR APARECIDA ALVES DE CARVALHO ORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT14341-O (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010622-67.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: EDIR APARECIDA ALVES DE CARVALHO ORO 

REQUERIDO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Vistos, etc. 

Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 28425018] considerando 

que o valor se encontra depositado em conta judicial, o Reclamante 

concorda com o montante e informou os dados bancários para 

transferência da quantia [id. n. 28613243], razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 
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levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 30 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001714-67.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001714-67.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: EVANDRO FERREIRA GOMES REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n. 22077438 dos autos, estando 

preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a analisar o 

mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c 

Indenização por Danos Morais proposta por Evandro Ferreira Gomes em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que isto lhe 

causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pelo Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que decorreram mais de 02 anos 

entre a data da negativação e a propositura da ação, bem como, a inércia 

do Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, 

seja por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 
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3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Quanto ao pedido contraposto formulado pela Reclamada 

opino pela sua improcedência, vez que não aportou aos autos 

documentos hábeis a demonstrar a existência do débito, o que faz 

improcedente o pedido contraposto formulado. Ademais, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Não vislumbro nestes autos a má-fé 

processual alegada pela Reclamada. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a 

quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização 

por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), com resolução do mérito a 

teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo 

juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001698-16.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1001698-16.2019.8.11.0086 REQUERENTE: FATIMA DO NASCIMENTO 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES A parte Reclamada 

requereu a produção de prova oral. Entretanto, não vislumbro a 

necessidade de produção de outras provas, senão as já colacionadas 

nos autos, motivo pelo qual passo a decidir a presente ação com arrimo no 

artigo 355, I do CPC, que estabelece: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;” Logo, 

cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Ainda, a Demandada arguiu a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, contudo, em razão da mesma se confundir com o mérito da 

lide, com ele será analisada. Outrossim, opino pelo afastamento da 

preliminar de não apresentação de documento indispensável à propositura 

da ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 22058743 

dos autos. Superada a análise das questões preliminares, passo à 

apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, e, não havendo necessidade de produção de 

prova em audiência, vislumbro que o caso comporta julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a Reclamante a 

declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos 

morais, ao argumento de que teve seus dados inscritos no cadastro de 

proteção ao crédito indevidamente pela Reclamada, por débito no valor de 

R$115,80 (cento e quinze reais e oitenta centavos), anotado em 

06/04/2016, qual alega desconhecer. Em contestação, a Reclamada alega 

que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que a Reclamante era titular 

da linha telefônica nº (65) 9678-7172, da qual consta débito em aberto, 

sendo devida a inscrição dos dados no cadastro de proteção ao crédito. 

Formulou ainda pedido contraposto, pugnando pela improcedência da 

ação, ao pagamento pelo Reclamante dos débitos discutidos nos autos, 

além da condenação do Requerente nas penas de litigância de má-fé. Em 

sua impugnação, o Reclamante sustenta que jamais teve relação 

contratual com a Requerida, e que por tais motivos o dever de reparar é 

indubitável. Afirma ainda que a assinatura constante no contrato juntado 

pela Reclamada é falsa, argumentando ser indispensável a realização de 

perícia grafotécnica nos documentos juntados pela parte Ré. Analisado o 

processo e documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada não 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a 

origem do débito que ensejou a inscrição do nome da Autora nos órgãos 

de proteção ao crédito. Cumpre salientar que no contrato acostado nos 

autos pela Reclamada consta assinatura divergente da Autora, conforme 

se observa nas demais documentações assinadas pela Demandante, 

quais estão colacionadas no processo, podendo afirmar, portanto, que se 

trata de falsificação grosseira registrada no aludido documento. Por sua 

vez, impende salientar que as telas sistêmicas anexadas pela Reclamada, 

por serem produzidas unilateralmente não servem para comprovar a 

efetiva contratação de serviços pela Reclamante. Logo, não tendo sido 

comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de consequência, 

que a inserção do nome da Autora decorreu do inadimplemento de alguma 

obrigação pecuniária assumida pela mesma, deve o débito discutido nos 

autos ser declarado inexistente. Do mesmo modo, merece procedência o 

pedido de condenação da Reclamada por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome da 

demandante nos órgãos de proteção ao crédito por débito não 

comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. 

TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano moral decorre do 

preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como dos artigos 186 e 

927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 

186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - Aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Portanto, para que 

a responsabilidade fique caracterizada, bem como o dever de indenizar, 

devem ser observados como pressupostos básicos elementos 

fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que assim o exige a lei, de 

forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão 

de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão provocada ao 

patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o 

efetivo comportamento censurável do agente. Não se afasta também as 

hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o 

dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício 

de atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento 

ferido está caracterizado o dano moral. Deve-se ressaltar ainda que o 

dano moral se traduz em lesão causada por violação ao direito de uma 

pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Como anteriormente dito, trata-se de inversão do ônus da 

prova decorrente de imposição legal (ope legis), recaindo sobre a 

Requerida o ônus de demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. 

Vale ressaltar que com a inversão do ônus da prova cabia a parte 
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Reclamada comprovar que as cobranças eram devidas, contudo, a parte 

Requerida nada provou. Resta patente nos autos que a má-prestação de 

serviços, aliada à cobrança indevida de débitos que reiteradamente opera, 

não deve ser avaliado como mero dissabor, pois revela-se como ato 

capaz de impor a responsabilidade da empresa e o dever desta em 

indenizar os danos causados a parte que adimpliu obrigação que não lhe 

devia. Sob tal perspectiva, o montante reparatório deve ser fixado 

observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, donde 

nem poderá constituir enriquecimento ilícito em favor do Autor, tampouco 

medida leniente em favor da Requerida. No que se refere ao quantum da 

indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a melhor 

doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o 

Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de 

quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de 

relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a 

gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos 

negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas relações 

sociais. Sob esse contexto “a eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas também 

em produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de 

igual e novo atenta do” (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Dessa 

forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da 

Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, combinados 

com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. Também há de ser 

considerado, para fins de fixação do quantum indenizatório, o fato que 

decorreram aproximadamente 03 anos entre a data da negativação e a 

propositura da ação e, ainda, a inércia da Reclamante em tentar solucionar 

a questão de forma administrativa, seja por contato direito com a 

Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos, assim, entendo razoável o valor indenizatório fixado em R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, 

pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme exige o 

verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de indenizar. De 

outra banda, no que tange ao pleito contraposto apresentado pela 

Reclamada, este não merece ser acolhido em razão da ausência de 

comprovação da relação jurídica mantida com o demandante, e, destarte, a 

existência de débito em seu nome Por fim, em relação ao pedido de 

condenação às penas de litigância de má-fé pleiteado pela reclamada, 

também não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada 

nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente 

ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as 

partes, no que concerne ao contrato discutido nos autos; 2 – DECLARAR 

a inexistência do débito discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a 

reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor 

de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); 

Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001840-20.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ROSIMEIRE PEREIRA CAPISKI REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Quanto à 

alegada prescrição reparatória, opino pelo seu afastamento, uma vez que 

não assiste razão a Reclamada, pois no presente caso a lesão perdura 

pelo tempo em que houver restrição junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Opino pelo afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 22318498 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Assinalo 

que não há necessidade de realização de exame grafotécnico no 

presente caso, posto que as assinaturas da Reclamante aposta no 

documento de identidade, no termo de audiência e a assinatura grafada no 

contrato apresentado pela Reclamada são semelhantes, o que dispensa 

aludido recurso. Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação de 

Inexistência de Relação Jurídica c.c Reparação por Danos proposta por 

Rosimeire Pereira Capiski em desfavor de Telefônica Brasil S.A. A solução 

do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de 

Processo Civil(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos 

que alega desconhecer, por não possuir relação jurídica, aduzindo que 

tais anotações restritivas lhe ocasionou danos de ordem moral. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio de 

faturas, do Relatório de Chamadas e do Termo de Adesão e Contratação 

de Serviços SMP, acompanhado de cópia do documento pessoal e 

devidamente assinado pela Reclamante, o que demonstra a regularidade 

da contratação e utilização do serviço telefônico. Com relação aos 

documentos probantes apresentados pela Reclamada, colaciono recente 

julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 

Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA 

Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude nas anotações restritivas, bem como não há comprovante do 

seu adimplemento, assim, a negativação do nome da Reclamante não só é 

legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. No 

mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 
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cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, 

verifico que razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido 

contraposto formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que 

os débitos estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até 

a presente data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada 

o valor de R$ 249,97 [duzentos e quarenta e nove reais e noventa e sete 

centavos]. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão da Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da 

litigância de má fé Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) do valor da causa e honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente 

atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 

55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto para que a Reclamante pague a Reclamada o valor de R$ 

249,97 [duzentos e quarenta e nove reais e noventa e sete 

centavos],acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, a partir 

do inadimplemento da obrigação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de sentença 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 31 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001701-68.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1001701-68.2019.8.11.0086 Reclamante: MARIA CELIA BARBOSA DA 

SILVA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Opino pelo afastamento da 

preliminar de indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta no id. nº. 22059297 dos autos, estando preenchidos os requisitos 

do art. 14 da Lei 9.099/95. Superada a análise da questão preliminar, 

passo à apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, o caso comporta julgamento 

antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pois bem. Pleiteia a Reclamante a declaração de 

inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais em razão 

das inserções do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovidas pela Reclamada, por débitos nos valores de R$ 82,56, 

disponibilizado em 11/12/2015 e R$ 63,89, anotado em 23/05/2016, ao 

argumento de que desconhece os referidos débitos e não possui qualquer 

relação jurídica com a empresa demandada. A presente relação é de 

consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em 

decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A Reclamada, 

em sua defesa, sustenta que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que 

a Reclamante é titular da Unidade Consumidora nº 1742109-0, da qual 

consta débitos em aberto, sendo devida a inscrição dos dados no 

cadastro de proteção ao crédito. Formulou ainda pedido contraposto, 

pugnando pela improcedência da ação, ao pagamento pelo Reclamante 

dos débitos discutidos nos autos, além da condenação do Requerente nas 

penas de litigância de má-fé. Analisado o processo e documentos a ele 

acostados verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, de comprovar a origem do débito que ensejou 

as inscrições do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito. 

Impende salientar que a Demandada não apresentou o contrato ou outro 

meio idôneo a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes. Logo, 

não tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome da Autora decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela mesma, 

devem os débitos discutidos nos autos serem declarados inexistentes. 

Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura 

ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de prévio requerimento 

na via administrativa, sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

garantia constitucional. Ainda, entendo que merece procedência o pedido 

de condenação da Reclamada por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome da 

demandante nos órgãos de proteção ao crédito por débito não 

comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. 

TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015)”. (grifei) O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 
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causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Insta salientar que inobstante a existência de 

outras restrições em nome da Reclamante, conforme faz prova o extrato 

apresentado nos autos, estas se deram em datas posteriores à discutida 

nos autos, não podendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ, fazendo jus à 

indenização por dano moral. Entretanto, as anotações posteriores devem 

ser consideradas para fins de arbitramento de condenação, conforme 

entendimento jurisprudencial: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS – ALTERAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO – 

COBRANÇA POR LIGAÇÕES DISSOCIADAS DA TITULARIDADE DAS 

LINHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO RESTRITIVA 

DE CRÉDITO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FATURA - DANO 

MORAL CONFIGURADO - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – 

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – MOMENTO INCIDÊNCIA JUROS 

MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADO A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO 

DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na 

prestação do serviço, consubstanciada na cobrança por ligações 

posteriores ao cancelamento da linha telefônica e anteriores ao 

recebimento de novo número, e constatada a remessa indevida do nome 

da suposta devedora ao banco de dados negativo de crédito, evidente a 

obrigação indenizatória a título de danos morais. O quantum indenizatório 

deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a 

vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido diante da existência de 

inscrições posteriores àquela objeto da demanda. Os juros moratórios, em 

sede de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. A correção 

monetária, por sua vez, deve incidir desta a data do julgamento em que a 

indenização foi fixada, conforme enunciado sumular n. 362/STJ. (Ap 

134168/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 

13/07/2015 - TJ-MT - APL: 00071493920038110041 134168/2014, Relator: 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 

24/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015) 

(grifei). Também há de ser considerado, para fins de fixação do quantum 

indenizatório, o fato que decorreram aproximadamente 04 anos entre a 

data da primeira negativação e a propositura da ação e, ainda, a inércia da 

Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja 

por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, assim, entendo razoável o valor 

indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. De outra banda, no que tange ao pleito 

contraposto apresentado pela Reclamada, este não merece ser acolhido 

em razão da ausência de comprovação da relação jurídica mantida com o 

demandante, e, destarte, a existência de débito em seu nome Por fim, em 

relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé 

pleiteado pela reclamada, também não merece acolhimento, uma vez que 

não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato discutido 

nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência dos débitos oriundos do contrato 

discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a reclamada a indenizar a 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir 

desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a reclamada para, no prazo de 

05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da Reclamante do cadastro 

de restrição de crédito, apenas no que se refere aos débitos discutidos 

nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

da intimação. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002067-10.2019.8.11.0086
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ALEXANDRE MICHAEL ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1002067-10.2019.8.11.0086 Reclamante: ALEXANDRE MICHAEL ALMEIDA 

SILVA Reclamada: VIVO S.A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES A parte Reclamada 

requereu a produção de prova oral. Entretanto, não vislumbro a 

necessidade de produção de outras provas, senão as já colacionadas 

nos autos, motivo pelo qual passo a decidir a presente ação com arrimo no 

art. 355, I do NCPC, que estabelece: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;” Logo, 

cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Ainda, em sua defesa, a Promovida arguiu a preliminar de inépcia da 

petição inicial, decorrente da ausência de comprovante de endereço em 

nome do Reclamante. Contudo, a rejeito, pois apesar deste juízo entender 

que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento 

da Turma Recursal, decidindo pela dispensabilidade de tal documento, 

consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Dra VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. Igualmente pela Demandada 

houve a arguição da preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da 

prova, no entanto, em razão da mesma se confundir com o mérito da lide, 

com ele será analisada. Por fim, opino também pelo afastamento da 

preliminar de não apresentação de documento indispensável à propositura 

da ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 22791276 

dos autos. Superada a análise das questões preliminares, passo à 

apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, e 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 
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Pleiteia a Reclamante a inexistência de relação jurídica e indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito, promovido pela reclamada, ao argumento de que desconhece o 

referido débito. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. In casu, o Autor alega que seu nome foi 

incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, 

por débito de R$ 131,89 (cento e trinta e um reais e oitenta e nove 

centavos), com inscrição realizada em 10/12/2016, relativa ao suposto 

contrato de número 0282700697, comprovado por meio de extrato 

SPC/SERASA, anexo à exordial, o qual alega desconhecer. A Reclamada, 

em sua defesa, sustenta que a inclusão do nome do Autor nos órgãos de 

proteção ao crédito decorre do não adimplemento do débito decorrente 

dos serviços da linha telefônica por ele contratado e utilizado, relativo ao 

terminal nº (65) 99996-8758, inexistindo motivo para se falar em ato ilícito 

capaz de ensejar reparação de qualquer ordem. Analisado o processo e 

documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a origem 

do débito que ensejou a inscrição do nome do Autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Por sua vez, impende salientar que as telas 

sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem produzidas 

unilateralmente não servem para comprovar a efetiva contratação de 

serviços pela Reclamante. A Demandada sequer apresentou o contrato ou 

outro meio idôneo capaz de comprovar as suas alegações. Logo, não 

tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome do Autor decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo mesmo, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. Do mesmo 

modo, merece procedência o pedido de condenação da Reclamada por 

danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de 

serviço ao inserir o nome da demandante nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito não comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano 

moral decorre do preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como 

dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - 

Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Portanto para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afasta também as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a 

obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das 

decorrentes do exercício de atividade que por sua natureza geram risco 

para os direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. 

Deve-se ressaltar ainda que o dano moral se traduz em lesão causada por 

violação ao direito de uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, 

o bom nome. Segundo disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a 

responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pode ser elidida se 

este comprovar: a) a inexistência de defeito na prestação do serviço; ou 

b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Como anteriormente 

dito, trata-se de inversão do ônus da prova decorrente de imposição legal 

(ope legis), recaindo sobre a Requerida o ônus de demonstrar a 

ocorrência de uma dessas hipóteses. Vale ressaltar que com a inversão 

do ônus da prova cabia a parte Reclamada comprovar que as cobranças 

eram devidas, contudo, a parte Requerida nada provou. Resta patente nos 

autos que a má-prestação de serviços, aliada à cobrança indevida de 

débitos que reiteradamente opera, não deve ser avaliado como mero 

dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da 

empresa e o dever desta em indenizar os danos causados a parte que 

adimpliu obrigação que não lhe devia. Sob tal perspectiva, o montante 

reparatório deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em 

favor do Autor, tampouco medida leniente em favor da Requerida. No que 

se refere ao quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima 

consignado, a melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu 

arbitramento justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Sob esse contexto “a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas também em produzir no causador do mal, impacto bastante 

para dissuadi-lo de igual e novo atenta do” (acórdão publicado em RT 650, 

p. 63 a 67). Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo 

de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 

5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Também há de ser considerado, para fins de fixação do quantum 

indenizatório, que decorreram aproximadamente 03 anos entre a data da 

negativação e a propositura da ação e, ainda, a inércia da Reclamante em 

tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, assim, entendo razoável o valor indenizatório 

fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos mil reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Ademais, resta afastar a incidência da 

Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, 

conforme exige o verbete da referida súmula para descaracterizar o 

dever de indenizar. De outra banda, no que tange ao pleito contraposto 

apresentado pela Reclamada, este não merece ser acolhido em razão da 

ausência de comprovação da relação jurídica mantida com o demandante, 

e, destarte, a existência de débito em seu nome. Por fim, em relação ao 

pedido de condenação às penas de litigância de má-fé pleiteado pela 

reclamada, também não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato nº 

0282700697, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a reclamada a indenizar a 

reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.500,00 (três mil 

e quinhentos mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros 

legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a reclamada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento da intimação. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001990-98.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JONATHAN SOARES CROSKI REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, 

suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de fato 

suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução para a produção de novas provas. Opino pelo afastamento da 

suscitada preliminar de ausência de interesse de agir, pois se mostra claro 

tal interesse, uma vez que busca a Reclamante o provimento jurisdicional 

para a questão posta à apreciação. Presente o interesse de agir, não há 

que se falar em ausência de pretensão resistida. Quanto a preliminar de 

indeferimento da inicial decorrente da ausência de comprovante de 

endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Opino, ainda, pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial 

pela não apresentação de documento indispensável à propositura da 

ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 22590954 dos 

autos, estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. 

Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débitos c.c Indenização por Danos Morais proposta por Isaias de Paula 

Moraes em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que 

seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer. Desta 

forma propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação o 

Reclamado não elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima 

e a combater a existência de danos morais. No entanto, as alegações do 

Reclamado não subsistem, pois não apresentou prova mínima de que o 

valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por 

meio de documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM 

ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - 

VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - 

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ 

NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão 

restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo 

presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção 

de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem 

sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. 

Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 

18/06/2018) (g.n.) No caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, 

desta forma, incumbia ao banco instruir sua contestação com provas 

irrefutáveis da existência da relação contratual ou da pendência 

financeira, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado 

não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, 

II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e 

licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando a existência de negativação 

posterior e a inércia do Reclamante em tentar solucionar a questão de 

forma administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Ademais, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistentes os débitos 

objeto das inscrições restritivas e para CONDENAR o Reclamado a pagar 

ao Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a 

título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo 

índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), com 

resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de 

sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 31 

de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002051-56.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ALDAIR DE FATIMA MARRION REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n. 21345059 dos autos, estando 

preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a analisar o 

mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c 

Indenização por Danos Morais proposta por Aldair de Fatima Marrion em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que isto lhe 

causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC)que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pela Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, 

conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e também 

pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer 

valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, 

a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 

decorreram mais de 03 anos entre a data da negativação e a propositura 

da ação, bem como, a inércia da Reclamante em tentar solucionar a 

questão de forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, 

via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Ademais, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Quanto ao pedido contraposto 

formulado pela Reclamada opino pela sua improcedência, vez que não 

aportou aos autos documentos hábeis a demonstrar a existência do 

débito, o que faz improcedente o pedido contraposto formulado. Não 

vislumbro nestes autos a má-fé processual alegada pela Reclamada. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito 

objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a 

Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título 

de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice 

INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora 

de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), com resolução 

do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 
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Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 31 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001819-44.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ROBSON DA SILVA MOREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Inexistência de Relação Jurídica 

c.c Reparação por Danos proposta por Robson da Silva Moreira em 

desfavor de Vivo S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a 

realização de perícia espectrográfica para solução do presente litígio. Ora, 

no caso, o Reclamante sustenta que não celebrou o contrato que constitui 

o débito cuja declaração de inexigibilidade pretende, enquanto, de outro 

lado, a Reclamada apresentou arquivo mp3 com gravação de atendimento 

cuja voz alega pertencer ao Reclamante. Pois bem, a Reclamada 

apresenta áudios como prova da contratação do serviço telefônico, de 

outro lado, o Reclamante afirma não reconhecer a voz nos arquivos. Ou 

seja, para que se resolva o conflito, imperioso constatar se a voz, de fato, 

pertence ao Reclamante, isso, por meio do competente exame 

espectrográfico. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem 

julgar ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o 

art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas(...). Aliás, nesse sentido: 

CIVIL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. 

INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE 

DE PERÍCIA TÉCNICA (ESPECTOGRAMA DE VOZ) PARA SE AFERIR O 

VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. COMPLEXIDADE. I. A 

pretensão do autor/recorrido cinge-se à reparação pelos danos 

extrapatrimoniais decorrentes de inscrição indevida de seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito. Relata que tomou conhecimento da 

negativação ao efetuar uma compra em um estabelecimento comercial, 

bem como que desconhece a existência da dívida, porquanto não possui 

vínculo contratual com o banco recorrido. A sentença ora revista julgou 

improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, ao 

acolher a tese defensiva de existência de relação contratual entre as 

partes. Mencionou como ratio decidendi a documentação apresentada pelo 

recorrido em contestação, a destacar o extrato de utilização do cartão de 

crédito, a celebração de acordo de parcelamento e a gravação telefônica 

na qual o consumidor, supostamente, confirma os dados solicitados pela 

preposta do banco. II. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais 

suscitada de ofício. Por existir controvérsia acerca da veracidade da 

gravação telefônica acostada pelo recorrido, ante a impugnação 

específica tanto em réplica quanto em sede recursal, e a alegação de 

ocorrência de fraude, forçoso concluir pela necessidade de prova técnica 

(perícia) para averiguar se a voz constante na gravação é realmente a do 

consumidor. Somente por meio dessa complexa prova técnica 

(espectograma da voz) será possível concluir pela existência, ou não, de 

vínculo contratual entre as partes. Precedente: TJDFT, Acórdão nº 

538645, 2ª Turma Recursal, DJE 05.10.2011. Recurso conhecido. 

Preliminar de complexidade suscitada de ofício. Processo extinto sem 

julgamento de mérito (Lei nº 9.099, Art. 51, II). Sem custas processuais 

nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 

n.  9.099/95, Art .  55) . (TJ-DF 07042939820178070003 DF 

0704293-98.2017.8.07.0003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD 

LIMA, Data de Julgamento: 14/11/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

21/11/2017). [g.n.] Partindo dessas premissas, bem como se 

apresentando necessária a realização de perícia técnica complexa para 

comprovar a autenticidade da voz nos áudios apresentados, outro 

caminho não há a não ser reconhecer que não se trata de demanda de 

menor complexidade. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO do feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 

de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001496-39.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001496-39.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ANDRE RODRIGUES DE PAULA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n. 21343748 dos autos, estando 

preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Assinalo que não há 

necessidade de realização de exame grafotécnico no presente caso, 

posto que as assinaturas do Reclamante aposta no documento de 

identidade e a assinatura grafada no contrato apresentado pela 

Reclamada são semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Passo a 

analisar o mérito. Cuida-se de Ação de Inexistência de Relação Jurídica 

c.c Reparação por Danos proposta por Andre Rodrigues de Paula em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil(art. 373, I e II do 

CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 
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Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos que alega 

desconhecer, por não possuir relação jurídica, aduzindo que tais 

anotações restritivas lhe ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em 

contestação, a Reclamada combateu as alegações da inicial e apresentou 

provas suficientes da existência do débito por meio do Relatório de 

Chamadas e do Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, 

acompanhado de cópia do documento pessoal e devidamente assinado 

pelo Reclamante, o que demonstra a regularidade da contratação e 

utilização do serviço telefônico. Com relação aos documentos probantes 

apresentados pela Reclamada, colaciono recente julgado da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu o 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que 

razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. O Reclamante não obteve êxito em demonstrar que os débitos 

estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até a presente 

data, necessário se faz que o Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 116,66 [cento e dezesseis reais e sessenta e seis centavos]. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão do 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial condenando o Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar a 

Reclamada o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) do 

valor da causa e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o 

artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que a Reclamante 

pague a Reclamada o valor de R$ 116,66 [cento e dezesseis reais e 

sessenta e seis centavos], acrescidos dos respectivos juros e correção 

monetária, a partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o 

projeto de sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 31 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 135812 Nr: 55-06.2020.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alison dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira de Igreja - 

OAB:MT 25.183

 Vistos.Por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, recebo a denúncia 

ofertada pelo Ministério Público, dando os acusados José Alison dos 

Santos Silva, como incurso nas penas dos artigos 157, § 2.º, inciso II e § 

2.º-A , inciso I, do Código Penal e art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em 

concurso material de crimes. Consigno que, considerando a conexão 

entre o crime de tráfico e outros crimes de rito comum ordinário, o feito 

deve seguir este último, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça. (...)Nos termos do artigo 396 do CPP, cite-se e intime-se o 

acusado para responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interessar a sua defesa, as prova que pretende produzir, e inclusive 

arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e 

requerendo as suas intimações, se necessário. Consigne-se no mandado 

citatório que por ocasião do cumprimento, o Oficial de Justiça deverá 

indagar ao réu se este possui defensor constituído ou se possui recursos 

para contratar defensor particular, ou, ainda, se necessita da nomeação 

de Defensor Público, certificando o que lhe for informado, devendo o Sr. 

Gestor, neste aspecto, tomar as providências cabíveis independentemente 

de nova conclusão.Defiro os pedidos constantes nos itens 2.I, 2.II e 2.IV 

da cota ministerial.Proceda-se a inserção do presente ato no Banco de 

dados do SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais), conforme 

dispõe o artigo 1.373, inciso II, da CNGC.Às providências. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125652 Nr: 291-89.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Nunes Olimpio da Silva, Matheus 

Henrique Marques de Araújo, Jean Clay Amorim da Cruz Oliveira, Everton 

Marreiro Policarpo, Artur Rodrigues Franco Lima de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Sotier Wolff - 

OAB:16847, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 001, 

Jose Rodrigues de Freitas Junior - OAB:MT 20.055

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que apresentem por escrito as 

"alegações finais, no prazo de cinco(5) dias. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 103710 Nr: 2434-16.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY OTAVIO GARAI CORTEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS CORREIA PONTES - 

OAB:25163/O

 Vistos.

Tendo em vista a convocação deste Magistrado para participação no "II 

Encontro so Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso", a se realizar na 

Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS-MT no 

período de 29 e 30 de agosto de 2019, REDESIGNO a audiência para o dia 

10.10.2019, às 16 horas (horário de Cuiabá).

Expeça-se o necessário para a realização do ato, intimando-se quem de 

direito.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 103710 Nr: 2434-16.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY OTAVIO GARAI CORTEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS CORREIA PONTES - 

OAB:25163/O

 Vistos em correição.

Considerando-se a participação deste subscritor ao Curso de Formação 

Continuada para Magistrados sobre o tema “Atuação dos juízes nos 

CEJUSC´S”, promovido pelo E.TJMT na capital Cuiabá, REDESIGNO a 

solenidade retro agendada para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 

14h30min (horário oficial de Cuiabá).

Providencie-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86662 Nr: 539-54.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. R. DA SILVEIRA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000355-13.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO MELO MAREZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000355-13.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: ALEXANDRE AUGUSTO MELO MAREZE REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de ação cautelar inominada com 

pedido de tutela de urgência que ALEXANDRE AUGUSTO MELO MAREZE 

promove em face do BANCO DO BRASIL, ambos devidamente qualificados 

na exordial. Em síntese, a parte autora objetiva o deferimento de liminar 

"inaudita altera pars" para o fim de declarar a ilegalidade da retenção de 

seu salário realizada pelo requerido em conta salário de sua titularidade 

(conta nº 2074-6, agência 1322-6), no valor de R$ 2.928,66. O pedido de 

justiça gratuita foi indeferida e as custas recolhidas. Os autos vieram-me 

conclusos para deliberações. É o breve relato. Fundamento e decido. No 

que concerne ao pedido antecipatório, a tutela provisória 

fundamentar-se-á em urgência ou evidência. Enquanto a tutela de 

urgência procura afastar o periculum in mora, evitando-se prejuízos 

graves ou de difícil reparação à parte, a tutela de evidência destina-se a 

resguardar o direito invocado pela parte e que possui alta probabilidade de 

ser verdadeiro, com provas inequívocas de verossimilhança. Dispõe o art. 

300 do NCPC que a tutela de urgência será deferida quando houver 

elementos que evidenciem o direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Depois de detida análise dos autos, verifico 

que a tutela de urgência pleiteada merece parcial deferimento, uma vez 

haver restado comprovada a verossimilhança das alegações e o perigo de 

dano caso a medida não seja deferida no presente momento. Pretende a 

parte autora a declaração, inaudita altera pars, da retenção efetuada pelo 

banco requerido em sua conta salário, com a imediata devolução de 

valores. Analisados os autos e documentos que o instruem, constato 

assistir razão ao autor, posto ser vedada por nosso ordenamento jurídico 

a penhora de salários, especialmente em sua integralidade, como se 

verifica haver sido levado a cabo nas contas do demandante. Os 

documentos acostados à inicial conferem verossimilhança à narrativa 

autoral, consubstanciando-se assim a fumaça do bom direito. Por sua vez, 

o perigo da demora decorre da colocação do autor em situação de miséria 

com o confisco pelo requerido da integralidade de seus proventos a fim de 

quitar débito pretérito. Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar para o 

fim de determinar que o requerido se abstenha de reter a integralidade dos 

proventos do autor, devendo limitar tal procedimento ao percentual de 

30%, que é o montante admitido pela jurisprudência em casos análogos 

aos do presente feito. Deverá, ainda, o requerido, restituir ao autor, em até 

48h, 70% do total que houver retido dos proventos recebidos pelo 

demandante, acrescidos de correção monetária e juros de 1% ao mês a 

contar da efetiva retenção. Fixo, para o caso de descumprimento, multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais). Cite-se a parte ré para contestar no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme artigo 306 do NCPC, com a advertência 

quanto a presunção de veracidade prevista no artigo 307 do NCPC. A 

medida deverá ser efetivada pela parte autora, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de cessação de sua eficácia (artigo 309, § II do NCPC). 

Após efetivada a medida cautelar, o autor deverá formular o pedido 

principal, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme artigo 308 do NCPC, sob 

pena de cessação da eficácia da medida, nos termos do artigo 309, I do 

NCPC. A secretaria deverá observar a autuação nos mesmos autos, 

segundo artigo 308 do NCPC. Cumpra-se. Nova Xavantina, 9 de dezembro 

de 2019. CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA Juiz(a) de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 110845 Nr: 173-44.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMO DAVI MUNERON, ETORE FIRMO 

MUNERON, WALISSON HENRIQUE DE JESUS, DANIEL SOARES MUNERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CAMATI PIZA 

PIMENTEL - OAB:23503-0/MT, VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL - 

OAB:23503-0 MT

 Vistos.

O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito em face da 

decisão de ref. 42 (ref. 67).

O recurso foi recebido (ref. 131), tendo a parte contrária apresentado 

contrarrazões (ref. 137).

Analisadas as razões apresentadas pelas partes, mantenho a decisão 

recorrida por seus próprios fundamentos.

Proceda-se a formação de instrumento (cópia integral dos autos) e o 

remeta ao Juízo ad quem no prazo de 5 dias (CPP, artigo 591).

Aguarde-se a realização da audiência agendada para 05.03.2020, às 13h, 

expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62015 Nr: 529-49.2013.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA BATISTA DA COSTA, KEZIA DE 

SOUZA MATOS, PAULO HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adão pereira de abreu - 

OAB:21455A, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB:13.217-MT

 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de ref. 274.

Abra-se vista à Defesa para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29309 Nr: 3752-83.2008.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENICE GOMES DA SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO TAKISHITA 

MARTINS DA FONSECA - OAB:12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 INTIMAÇÃO da parte executada para efetuar o pagamento do débito 

demonstrado, no prazo de 15 (quinze) dias, ou, querendo, apresentar 

impugnação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-85.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR GONZAGA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000971-85.2019.8.11.0012. REQUERENTE: ALTAIR GONZAGA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Intimem-se as 

partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, 

esclarecendo, pormenorizadamente, qual ponto controvertido visam 

elucidar ou, se desejam o julgamento antecipado da lide, no termos do art. 

355, I do CPC, devendo fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo 

requerido, volte-me os autos conclusos para sentença. Cumpra-se. Às 

providências. NOVA XAVANTINA, 29 de janeiro de 2020. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000501-54.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA SPOHR OAB - 777.903.081-49 (REPRESENTANTE)

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA ANTUNES CABRAL (REQUERIDO)

CLELIO INACIO PEREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 17 de março de 2020, às 

09h:00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 31 de janeiro de 2020. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001407-44.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIDAL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RAIMUNDA DE ARAUJO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 17 de março de 2020, às 

09h:20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 31 de janeiro de 2020. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001405-74.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LURDE LINDAURA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA RIBEIRO ARAUJO OAB - MT22965/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1001405-74.2019.8.11.0012. REQUERENTE: LURDE LINDAURA LEITE 

REQUERIDO: GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO 
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E INVESTIMENTO Vistos, etc. Trata-se Ação de Indenização por Danos 

Morais e Materiais C/C Restituição em Dobro com Pedido de Tutela 

Provisória de proposta por LURDES LINDAURA LEITE em desfavor de 

GAZINCRED S.A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO. Alega a promovente que foi surpreendida, em novembro 

de 2019, ao deslocar-se à um comércio local para fazer compras no 

crediário e obteve a informação de que seu nome estava inserido no SPC. 

Informa que ao retirar extrato junto ao órgão de proteção ao crédito, para 

averiguar sua situação, constatou a inserção do seu nome por parte da 

demandada em razão do contrato n. 0000015281, em 08 de agosto 2019. 

Afirma que de fato celebrou negócio com a demandada em 2017, quando 

passava por problemas financeiros, contudo, o pagamento das parcelas 

do empréstimo consignado foram descontadas diretamente do valor que 

recebe a título de aposentadoria. Narra, ainda, que ao procurar a 

reclamada para obter maiores informações acerca da situação lhe foi 

informado que existia um débito no valor de R$ 835,00 (oitocentos e trinta 

e cinco reais), o qual pagou em 21 de novembro de 2019. Após quitar o 

suposto débito foi ao INSS onde recebeu a informação que, de fato, as 

parcelas do empréstimo haviam sido descontadas do benefício, levando-a, 

em seguida, a procurar a reclamada para tentar reaver os valores pagos 

indevidamente. Assim, requer que seja deferida em caráter tutela de 

urgência, a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. 

Com a inicial vieram documentos. Eis o breve relatório. Decido. Inicialmente, 

vale salientar, que nos casos específicos de tutela antecipada, temos que 

é necessário, para sua procedência a comprovação da verossimilhança 

das alegações e a demonstração de fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Em conformidade com o Enunciado 26 do FONAJE, 

a tutela antecipada é admissível no Juizado, contudo, desde que não 

prejudique a simplicidade e informalidade do procedimento, - inteligência do 

art. 2º da Lei n. 9.099/95. Desta forma, atento ao princípio da informalidade 

e simplicidade que regem os Juizados especiais, passo à análise do 

pedido. Para a procedência da tutela antecipada, temos que é necessária 

a comprovação da verossimilhança das alegações e a demonstração de 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. “In casu” 

verifica-se que consta nos autos a prova de que o promovente, de fato, 

teve seu nome inscrito nos cadastros do SPC Brasil. É notório que a 

permanência da negativação impossibilita o reclamante de efetuar outras 

transações comerciais causando prejuízos que certamente seriam 

irreparáveis, ou, no mínimo de difícil, reparação os danos que naturalmente 

decorreriam desses atos, isto na hipótese da tutela ser deferida apenas 

ao final. E, por fim, nenhum perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipatório pode ser antevisto, uma vez que, eventualmente julgada 

improcedente a demanda, poderá o Requerido promover a satisfação 

integral dos seus direitos creditícios, que teriam sido meramente 

postergados por força desta decisão, proferida, todavia, com base em 

razões e fundamentos jurídicos sólidos e convincentes. ISTO POSTO, nos 

termos do art. 300 do CPC, concedo a tutela antecipada para determinar 

que o requerido retire o nome da parte reclamante do cadastro do 

SERASA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, relativamente ao débito 

descrito na presente reclamação, sob pena de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Desde já, defiro a 

inversão do ônus da prova. Designe-se nova data para realização de 

audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o(a) reclamado(a), bem como 

intime-se o(a) reclamante. Advirto que, o não comparecimento do(a) 

reclamante na audiência designada, implicará na extinção do processo e, 

para parte reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Não 

havendo acordo, deverá a parte reclamada contestar, no prazo legal, e a 

parte autora, querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo 

(Súmula n.12TR/TJ). Deverão as partes manifestarem se pretendem 

produzir provas orais em audiência de instrução, inclusive, arrolando 

desde já testemunhas. Não havendo qualquer manifestação o feito 

comportará o julgamento antecipado. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Nova Xavantina – MT, 28 de janeiro de 2020. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010433-88.2012.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VERONILIA GOMES FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO GONCALVES DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010433-88.2012.8.11.0012. EXEQUENTE: VERONILIA GOMES FERREIRA 

EXECUTADO: PAULO SERGIO GONCALVES DIAS Vistos. Intime-se a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

débito, consignando que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

estabelecido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), 

nos termos do artigo 52 da Lei 9.099/95 c/c artigo 523 do CPC. A intimação 

do devedor será realizada na forma do § 2º do art. 513 do CPC, com a 

ressalva prevista no § 4º do mesmo artigo. Transcorrido o prazo sem 

pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do CPC), sem prejuízo da 

expedição do Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação (art. 523, § 3º, 

do CPC), o que desde já determino. A impugnação somente poderá versar 

sobre: falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; 

manifesto excesso de execução; erro de cálculo ou causa impeditiva, 

modificativa ou extintiva da obrigação, supervenientes à sentença (inciso 

IX do art. 52 da Lei 9.099/95). Por fim, saliento que transcorrido o prazo 

para pagamento, a parte exequente poderá requerer diretamente à 

serventia a expedição de certidão, para que seja levada a protesto, nos 

termos do art. 517 do Código de Processo Civil, que servirá também aos 

fins previstos no art. 782, §3º, do mesmo código. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário Nova Xavantina/MT, 29 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000985-69.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINI PRUDENCIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000985-69.2019.8.11.0012. REQUERENTE: GISLAINI PRUDENCIO DE 

JESUS REQUERIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS Vistos. Trata-se Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito C/C Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Urgência 

proposta por GISLAINI PRUDENCIO DE JESUS em desfavor de CASAS 

PERNAMBUCANAS, ambos qualificados nos autos. Alega a promovente 

que em outubro de 2018, após receber mensagens das empresas OI e 

SKY, constatou que terceiros estavam utilizando seu nome para cometer 

fraudes, contudo, conseguiu resolver a situação administrativamente com 

as empresas. Informa que em julho do corrente ano, surpreendeu-se ao 

descobrir a existência de uma negativação, em seu nome, junto ao SPC, 

advinda de um cartão de crédito bandeira “ELO” emitido pela requerida em 

seu nome, cujo saldo devedor era superior a R$ 17.000,00 (dezessete mil 

reais). Afirma que realizou uma contestação do cartão e suas faturas, em 

busca de solucionar administrativamente o problema junto à requerida, 

pois não realizou solicitação de cartão, tampouco efetuou quaisquer 

compras com este. Na ocasião foi informado à promovente que seu nome 

seria excluído dos serviços de proteção ao crédito e o caso seria 

resolvido em até 120 (cento e vinte) dias, com a devida exclusão do 

débito. Discorre a autora que, malgrado ter a reclamada ter excluído seu 

nome do rol dos maus pagadores, em 05 de agosto de 2019 fez nova 

inclusão referente a uma fatura de cartão de crédito no valor de R$ 

2.605,50 (dois mil seiscentos e cinco reais e cinquenta centavos), vencida 

em 21 de abril de 2019. Assim, requer que seja deferida em caráter tutela 

de urgência, a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito. Com a inicial vieram documentos. Eis o breve relatório. Decido. 

Inicialmente, vale salientar, que nos casos específicos de tutela 

antecipada, temos que é necessário, para sua procedência a 

comprovação da verossimilhança das alegações e a demonstração de 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Em 

conformidade com o Enunciado 26 do FONAJE, a tutela antecipada é 

admissível no Juizado, contudo, desde que não prejudique a simplicidade e 
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informalidade do procedimento, - inteligência do art. 2º da Lei n. 9.099/95. 

Desta forma, atento ao princípio da informalidade e simplicidade que regem 

os Juizados especiais, passo à análise do pedido. Para a procedência da 

tutela antecipada, temos que é necessária a comprovação da 

verossimilhança das alegações e a demonstração de fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação. “In casu” verifica-se que consta 

nos autos a prova de que o promovente, de fato, teve seu nome inscrito 

nos cadastros do SPC Brasil e SERASA. É notório que a permanência da 

negativação impossibilita o reclamante de efetuar outras transações 

comerciais causando prejuízos que certamente seriam irreparáveis, ou, no 

mínimo de difícil, reparação os danos que naturalmente decorreriam 

desses atos, isto na hipótese da tutela ser deferida apenas ao final. E, por 

fim, nenhum perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório pode 

ser antevisto, uma vez que, eventualmente julgada improcedente a 

demanda, poderá o Requerido promover a satisfação integral dos seus 

direitos creditícios, que teriam sido meramente postergados por força 

desta decisão, proferida, todavia, com base em razões e fundamentos 

jurídicos sólidos e convincentes. ISTO POSTO, nos termos do art. 300 do 

CPC, concedo a tutela antecipada para determinar que o requerido retire o 

nome da parte reclamante dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, relativamente ao débito descrito na presente 

reclamação, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Desde já, defiro a inversão do ônus da 

prova. Designe-se nova data para realização de audiência de conciliação. 

Cite-se e intime-se o(a) reclamado(a), bem como intime-se o(a) 

reclamante. Advirto que, o não comparecimento do(a) reclamante na 

audiência designada, implicará na extinção do processo e, para parte 

reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo 

acordo, deverá a parte reclamada contestar, no prazo legal, e a parte 

autora, querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula 

n.12TR/TJ). Deverão as partes manifestarem se pretendem produzir 

provas orais em audiência de instrução, inclusive, arrolando desde já 

testemunhas. Não havendo qualquer manifestação o feito comportará o 

julgamento antecipado. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Nova Xavantina – MT, 29 de janeiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-55.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO PRINCINOTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000046-55.2020.8.11.0012. AUTOR: AGNALDO PRINCINOTE REU: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Vistos. Trata-se de Ação de 

Revisional de Juros C/C Dação em Pagamento movida por AGNALDO 

PRICINOTTI em face de SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Pois bem. Tratando-se de ação de 

revisão de cláusulas contratuais não é admissível o julgamento sem a 

juntada do contrato bancário celebrado entre as partes. Deste modo, nos 

termos do artigo 321, do CPC, CONCEDO à parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias para emendar à inicial, juntando aos autos os documentos, 

sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Nova Xavantina - MT, 30 de janeiro de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000940-65.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL FARIAS PERES (REQUERENTE)

DOUGLAS FARIAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO AMUY DE MELLO (REQUERIDO)

JOAO CARLOS CAPELARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000940-65.2019.8.11.0012. REQUERENTE: JOEL FARIAS PERES, D. F. S. 

REQUERIDO: JOAO CARLOS CAPELARI, RODRIGO AMUY DE MELLO 

Vistos. Trata-se de Ação de Indenizatória Por Danos Materiais e Morais 

Decorrentes de Acidente de Trânsito c/c Alimentos e Tutela de Urgência 

que JOEL FARIAS SILVA e DOUGLAS FARIAS SILVA promovem em face 

de RODRIGO AMUY DE MELLO e JOÃO CARLOS CAPELLARI, em que, no 

curso da demanda, sobreveio pedido de desistência do feito (id. 

26692009). Fundamento e decido. O pedido de desistência há de ser 

acatado, ante a ausência de necessidade de consentimento do requerido, 

uma vez que sequer fora citado. Diante do exposto, homologo o pedido de 

desistência formulado e, em consequência, julgo extinto o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina – 

MT, 28 de janeiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001218-66.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER PEREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1001218-66.2019.8.11.0012. REQUERENTE: ESTER PEREIRA MACHADO 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9099/1995. Fundamento. Decido. Analisando os 

autos verifico que, durante a tramitação do feito, as partes, de forma 

acertada, compuseram sobre o objeto da presente ação. O acordo entre 

as partes foi celebrado na audiência de conciliação (id. 27510765). Assim 

sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o 

litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. 

Destarte, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95, c/c art. 

487, inciso III, alínea “b”, do CPC, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes, restando 

extinto o processo com resolução de mérito. Sem custas e honorários 

(LJE, art. 54 e 55). Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido 

de execução nestes mesmos autos. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Arquive-se. Nova Xavantina – MT, 28 de janeiro de 2020. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001446-41.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NAILI NERES CARMO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1001446-41.2019.8.11.0012. INTERESSADO: NAILI NERES CARMO 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Conforme id. 28493295, a parte requerente deixou de comparecer, nem 

justificou a sua ausência na audiência de conciliação, apesar de 

devidamente intimada. Como consabido, é obrigação da parte requerente 

comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, sob 

pena de extinção do feito e posterior arquivamento, com a sua 

condenação nas custas processuais, a teor do disposto no art. 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95, bem como em face do Enunciado 20 do FONAJE. 

Assim é o entendimento jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO. JUIZADO 

ESPECIAL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE 

AUTORA À AUDIÊNCIA. ACIONANTE NÃO LOCALIZADO POR SEU 

ADVOGADO. SENTENÇA TERMINATIVA QUE EXTINGUIU O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO ART 51, I, DA LEI 9.099/95 E 

APLICOU MULTA AO AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 

APENAS PARA EXCLUIR A APLICAÇÃO DA MULTA. MANTIDOS OS 

DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, 

EX VI ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” 

(Número do Processo: 80045911620178050014, Relator (a): LEONIDES 

BISPO DOS SANTOS SILVA, 6ª Turma Recursal, Publicado em: 

16/04/2019). “PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO. PESSOA FÍSICA. 

OUTORGA DE PROCURAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS. NECESSIDADE DE 

COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE, CONFORME ART. 9º DA LEI Nº 

9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM 

BASE NO ART. 51, INC. I, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO PROVIDO.” 

(Recurso Cível n° 71003815172, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 

08/05/2013). Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra e, por 

tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO, sem resolução do 

mérito, a teor do disposto no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95. Deixo de 

condenar ao pagamento de custas. Deixo de condená-la, contudo, ao 

pagamento de honorários advocatícios, uma vez não ter restado 

comprovada sua litigância de má-fé, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as cautelas de praxe e baixas 

de estilo. P.I.C. Nova Xavantina – MT, 28 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000871-33.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON SILVA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000871-33.2019.8.11.0012. REQUERENTE: CLEITON SILVA NOGUEIRA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9099/1995. Fundamento. Decido. 

Analisando os autos verifico que, durante a tramitação do feito, as partes, 

de forma acertada, compuseram sobre o objeto da presente ação. O 

acordo entre as partes foi celebrado em audiência de conciliação. (id. 

24433416). Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Destarte, nos termos do art. 22, parágrafo 

único, da Lei 9.099/95, c/c art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, restando extinto o processo com resolução de 

mérito. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). Certifique-se o trânsito 

em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo e anotações de praxe. Eventual descumprimento do acordo 

ensejará pedido de execução nestes mesmos autos. Publique-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Nova Xavantina – MT, 28 de janeiro de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000921-60.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEONERCIO PEDROSO (REQUERENTE)

JEAN FRANCISCO PEDROSO (REQUERENTE)

LENIR FRANCISCO PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000921-60.2019.8.11.0044. 

REQUERENTE: JEAN FRANCISCO PEDROSO, LEONERCIO PEDROSO, LENIR 

FRANCISCO PEDROSO REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU Vistos, etc. Ante o teor das petições constantes nos IDs. 

24580239 e 27884620, antes de analisar o requerimento tenho por bem em 

determinar a intimação da parte requerente a fim de que se manifeste nos 

autos quanto ao alegado, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, 

conclusos. Às providências. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84513 Nr: 4457-67.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sertanejo Agropecuária Ltda, Milton José Gozzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurahy Morais Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocildo Andrade de Medeiros - 

OAB:6.684-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Classir Miguel Rigon - 

OAB:20420 B/MT

 Código n. 84513.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de 

Coisa Incerta requerido por Sertanejo Agropecuária LTDA/ME, 

representante Milton José Gossi, em face de Jurahy Morais Rocha, ambos 

qualificados nos autos.

As partes informaram às fl. 283/286 que entabularam novo acordo 

extrajudicial, requerendo a sua homologação e a suspensão da Execução 

até o cumprimento integral do avençado.

É o relatório. Decido.

Ex positis, HOMOLOGO o acordo de fl. 64/66 firmado entre as partes e, via 

de consequência, determino a suspensão do feito até o cumprimento do 

avençado, na forma do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado entre as partes.

Intimem-se as partes desta decisão.

Encaminhe-se o presente feito ao arquivo definitivo. Desde já, em caso de 

descumprimento do acordo, isento as partes das custas necessárias para 

o desarquivamento dos autos.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 07 de janeiro de 2019.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 618 de 1001



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12464 Nr: 1242-40.2004.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani da Costa Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Dativo Balbino de Moraes, José Luiz 

David de Moraes, Ermírio Pedro de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Tomás Castanha - 

OAB:4575/MT, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:5454, 

Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT, Marcos Vinicius de Morais Prado - OAB:5.268/RO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade INTIMAR a parte requerida para que 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória para 

inquirição de testemunha, a ser expedida para a Comarca de 

RONDONÓPOLIS-MT, trazendo aos autos o comprovante original de 

pagamento, conforme itens 2.3.11 e 2.7.1.1. da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27198 Nr: 188-29.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseny Ventura dos Santos e Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para se 

manifestar acerca da certidão de fl. 156.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87288 Nr: 1081-39.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudenei Mussi, SEDMAR SERVICOS 

ESPECIALIZADOS E TRANSPORTES MARINGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de substituição do oficial de justiça de fl. 28, uma vez 

somente é possível quando houver justificativa para tanto, a exemplo: 

férias, aposentadoria, atestado médico, etc.; o que não corresponde ao 

caso, já que o meirinho tentou localizar o imóvel, contudo, restou infrutífero 

(fl. 26).

 Assim, intime-se autora para, em 05 dias, auxiliar o oficial de justiça na 

localização do imóvel para avaliação, sob pena de devolução da missiva.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 30 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001322-93.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEREALISTA PARANATINGA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 01/2019-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado. Em caso de dúvida acerca 

do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com 

a Central de Mandados pelo telefone (66) 3573-1003. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC 

e a guia de recolhimento.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62859 Nr: 1819-32.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolonio Alarcon, Rosangela Pereira Alarcon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Agno Cruvinel - 

OAB:11.834/MT

 Código 62859.

VISTO,

Ante a petição do assistente de acusação de fl. 149, homologo a 

desistência da oitiva da testemunha de acusação Leandro da Silva.

Considerando que a defesa, devidamente intimada para se manifestar 

sobre a Carta Precatória devolvida, permaneceu-se inerte, entendo como 

desnecessária a sua oitiva e homologo sua desistência tácita.

 No mais, aguarde-se o cumprimento da missiva expedida à comarca de 

Juscimeira/MT, com o fim de colher os interrogatórios dos réus.

Sobrevindo a missiva com diligência negativa, intime-se a defesa para 

manifestar-se.

Por outro lado, sendo ela positiva, desde já dou por encerrada a instrução 

processual, devendo as partas apresentar memoriais finais, no prazo 

legal.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 27 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67106 Nr: 470-57.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudi Laske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Código 67106.

VISTO,

Trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público, em desfavor de 

Rudi Laske, em que o denunciado interpôs recurso em sentido estrito 

contra a sentença de pronuncia de fls. 300/304.

Às fls. 313/319 a defesa apresentou razões do recurso.

Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão fustigada.

Apresentada contrarrazões às fls. 322/329, determino a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para analise do recurso interposto.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 28 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 81836 Nr: 3223-50.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Rodrigues Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 81836.

 VISTO,

Determinada a intimação da autarquia requerida para a implantação do 

benefício em favor da requerente, esta até o momento não o fez.

Em vista disso, a requerente pleiteia a intimação do requerido para 

implantação do benefício, sob pena de ser-lhe arbitrada multa diária.

De início, necessário esclarecer que este juízo vinha adotando o 

entendimento de que a fixação de multa diária por descumprimento em 

relação à implantação do benefício previdenciário seria medida coercitiva 

suficiente para levar à autarquia executada a dar a devida guarida ao 

comando judicial.

Entretanto, a inércia do INSS e, seu reiterado desdém para com as 

determinações deste juízo, mesmo intimado sob pena de incorrer em 

astreinte, vem evidenciando que a multa diária não é bastante, por si só, 

para que a decisão judicial tenha efetividade, mormente nos casos tal qual 

este sob exame, em que a parte credora é pessoa com idade avançada.

Assim, tenho que imperiosa a fixação de medida coercitiva mais drástica, 

com vistas a promover a palpabilidade do decisum judicial.

Neste ponto, urge esclarecer que não pode este juízo determinar a 

intimação do instituto executado para que cumpra a decisão, sob pena de 

incorrer em crime de desobediência, mormente porque os agentes 

públicos não podem, em tese, figurar como sujeitos ativos do crime 

previsto no art. 330, do Código Penal.

Inobstante, possível a intimação do gerente do posto do INSS para que 

realize tal mister, sob pena de incorrer na prática do crime de 

prevaricação, senão vejamos a jurisprudência, mutatis mutandi:

“PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS 

PREVENTIVO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. INSS. DESOBEDIÊNCIA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Firmou esta Corte o entendimento de que 

o Juízo Cível não tem competência para expedir ordem de prisão, senão 

nas hipóteses de prisão civil previstas na Carta Magna. 2. O não 

cumprimento de ordem judicial, por servidor público, pode configurar, em 

tese, crime de prevaricação (CP, art. 319), mas não cabe ao juiz cível 

determinar a prisão. Se a ordem não é cumprida, deve o juiz requisitar a 

instauração de inquérito ou determinar a remessa ao Ministério Público de 

cópias das peças que demonstrem o fato. 3. Ordem concedida”. (TRF1, 

HC 48668/MG, 4ª Turma, j. 23.01.2007, Rel. Des. Federal Mário César 

Ribeiro).

Desta exegese, extrai-se que embora este juízo não tenha competência 

para determinar a prisão do agente prevaricador, poderá, caso mantida a 

inércia, oficiar aos órgãos competentes para a instauração do regular 

procedimento investigatório.

 INTIME-SE a autarquia ré, na pessoa do chefe da Agência de Atendimento 

de Demandas Judiciais (APSADJ), sita à Av. Getúlio Vargas, nº 553, 9º 

andar, Cuiabá/MT, para que, no prazo impreterível de 10 (dez) dias, 

proceda à implantação do benefício previdenciário, devidamente revisado, 

sob pena de incorrer no crime de prevaricação, nos termos do art. 319, do 

Código Penal.

Se decorrido o prazo in albis, determino, desde já, seja extraída cópia dos 

autos e encaminhada ao Ministério Público Federal para as providências 

cabíveis.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 28 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87933 Nr: 1436-49.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Mota Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, acerca da perícia 

DESIGNADA no presente feito, para o dia 28.2.2020, às 12h00min, bem 

como para indicarem assistente técnico no prazo de 05 (cinco) dias,caso 

ainda não tenha sido feito, e apresentar os quesitos a serem respondidos 

pelo perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52869 Nr: 2080-65.2013.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Derli Antonio Feltrin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guimarães Agricola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ivorlei Moreira - 

OAB:42.617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Marcon - 

OAB:4660-B/MT, Andréia Lehnen - OAB:10752-B/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o exequente para 

manifestar no prazo de 05 (cinco)dias acerca dos Embargos de 

Declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67618 Nr: 689-70.2016.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice de Lima da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Domingos Vieira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

inventariante para no prazo de 15(quinze) dias, apresentar as primeiras 

declarações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83745 Nr: 4125-03.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Raquel Teza Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, acerca da perícia 

DESIGNADA no presente feito, para o dia 28.2.2020, às 12h15min, bem 

como para indicarem assistente técnico no prazo de 05 (cinco) dias,caso 

ainda não tenha sido feito, e apresentar os quesitos a serem respondidos 

pelo perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87192 Nr: 1056-26.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diva Trevisan Geraldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ALTEVIR MERETH 

BARBOSA DA CUNHA - OAB:06891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ELSON SABAINI - 
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OAB:15497

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora para realizar o pagamento acerca da complementação da diligência 

do oficial de justiça no valor de R$1.782,00, conforme certidão de fls. 37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88687 Nr: 1868-68.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patrícia de Jesus Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, acerca da perícia 

DESIGNADA no presente feito, para o dia 28.2.2020, às 12h45min, bem 

como para indicarem assitente técnico no prazo de 05 (cinco) dias e os 

quesitos para serem respondidos pelo perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89301 Nr: 2181-29.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdevino Amancio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, acerca da perícia 

DESIGNADA no presente feito, para o dia 28.2.2020, às 12h30min, bem 

como para indicarem assistente técnico no prazo de 05 (cinco) dias,caso 

ainda não tenha sido feito, e apresentar os quesitos a serem respondidos 

pelo perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31968 Nr: 211-04.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimarães Agricola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutritiva Agrícola e Animal Ltda, Valmir 

Fernandes Di Domênico, Rodrigo Paulo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Lehnen - 

OAB:10752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o exequente para 

manifestar no prazo de 10 (dez)dias acerca das correspondências 

devolvidas com diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51188 Nr: 379-69.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete de Lima Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson de Lima Picinini, Talita Gessica de 

Lima Picinini, Adilson Picinini, Rudi Nelson Picinini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

no prazo de 15 (quinze) dias impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52887 Nr: 2100-56.2013.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Clovis Paim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Alegretti e outro, Irineu Holzbach, Noeli 

Terezinha Holzbach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

no prazo de 15 (quinze) dias impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67259 Nr: 546-81.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U G C MIRANDA ME, Uilton Gomes Campos 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FEREIRA - OAB:10.765, EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32796 Nr: 1034-75.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dias & Dias Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias acerca da informações 

de fls retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62883 Nr: 1833-16.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Mello, Doracy da Conceiçâo Garcia 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias acerca da informações 

de fls retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9291 Nr: 296-05.2003.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio de Deus da Silva, Carmelina Bernardina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pedro Xavier de Andrade, ORLANDO 

MONTEIRO GONÇALVES, Nelson Boni, Mitsugu Yamauchi, Hidnori 

Yamauchi, Terezinha Aparecida de Jesus Feres, Pedro Rigo, Yone 

Rossetto Riggo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalva Rodrigues Ferreira 
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Silva - OAB:9467/GO, Hans Norman Joesting - OAB:1609-A/MT

 MPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o patrono do autor 

para manifestar acerca da Carta Precatória devolvida de fls. 319/334, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78914 Nr: 1717-39.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Alves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solocimento Construções do Brasil Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

no prazo de 15 (quinze) dias impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69991 Nr: 1631-05.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. L. Supermercado LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias acerca da informações 

de fls retro.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010651-78.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NEDES RESPLANDES MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

parte requerida para juntar nos autos, no prazo de 05(cinco) dias, a guia 

de depósito judicial a fim que seja vinculado o valor aos autos, conforme 

solicitação feita pela conta única através do malote digital juntado no ID 

28675498.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-48.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CAETANO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT0019408A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVALDO GOMES FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte promovente para, querendo, requerer o que de 

direito, no prazo legal, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000690-33.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO VON HOLLEBEN (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte exequente para, querendo, requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 03/2020-DF

 O Doutor Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o disposto na Lei nº 4.964, de 26/12/85 (COJE) e 

disposições da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça que regulamentam os serviços correicionais;

 RESOLVE:

I – Instaurar CORREIÇÃO ORDINÁRIA junto à 2ª Vara do Foro desta 

Comarca. II – Designar a data de 03 de fevereiro de 2020, às 12h00min, 

para o início da Correição, com prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão, 

sem prejuízo dos trabalhos forenses, que deverão prosseguir 

regularmente,

III - Designar a servidora Danielly da Silva Rodrigues, para secretariar os 

trabalhos e dos atos necessários para ao bom desenvolvimento dos 

serviços.

 IV - convocar os serventuários da justiça para acompanhamento dos 

trabalhos, desde a sua instalação, no dia e hora mencionados, até a sua 

finalização;

V - Determinar a autuação deste expediente, bem como sua publicação no 

Diário da Justiça Eletrônico, para ampla divulgação.

VII - Determinar seja oficiado aos membros do Ministério Público, 

Defensoria Pública, bem como o Presidente da Ordem dos Advogados do 

Brasil, dando-lhes ciência da correição.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça e ao Colendo Conselho da Magistratura.

 Peixoto de Azevedo, 24 de janeiro de 2020.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito e Diretor do Foro.

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Notificação

Segunda Vara Feitos Cíveis: 1001094-50.2019.811.0023

 TIPO DE AÇÃO: COBRANÇA DE ALUGUÉIS / SEM DESPEJO

 REQUERENTE: ROMUALDO ROCZNIAK.

ADVOGADO: JOSÉ CLAUDIO POLICARPO – OAB/MT 8796 E FERNANDA 

THAÍS POLICARPO DA SILVA OAB/MT 24426

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

FINALIDADE: Notificação dos advogados e da parte autora, para 

comparecerem à Sessão de CONCILIAÇÃO agendada para a data de 

14/02/2020 Horário: 13h00min – Centro de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Peixoto de Azevedo (Fórum), Rua Pedro Álvares 

Cabral, nº 38, bairro: Centro. Peixoto de Azevedo. Telefone: 

(66)3575-2028, ramal: 212, Cel. 66-9.9927-8046.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000953-31.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000953-31.2019.8.11.0023. EXEQUENTE: ANGELITA KEMPER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Trata-se de Ação de Execução 

por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, que se 

amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 

21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual para, querendo, opor 

embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 910, 

“caput”, do CPC. Opostos os embargos e certificada sua tempestividade, 

intime-se a parte exequente/embargada para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000963-75.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000963-75.2019.8.11.0023. EXEQUENTE: ANGELITA KEMPER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Trata-se de Ação de Execução 

por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, que se 

amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 

21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual para, querendo, opor 

embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 910, 

“caput”, do CPC. Opostos os embargos e certificada sua tempestividade, 

intime-se a parte exequente/embargada para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000951-61.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000951-61.2019.8.11.0023. EXEQUENTE: ANGELITA KEMPER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Trata-se de Ação de Execução 

por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, que se 

amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 

21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual para, querendo, opor 

embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 910, 

“caput”, do CPC. Opostos os embargos e certificada sua tempestividade, 

intime-se a parte exequente/embargada para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000964-60.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000964-60.2019.8.11.0023. EXEQUENTE: ANGELITA KEMPER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Trata-se de Ação de Execução 

por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, que se 

amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 

21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual para, querendo, opor 

embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 910, 

“caput”, do CPC. Opostos os embargos e certificada sua tempestividade, 

intime-se a parte exequente/embargada para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000929-03.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000929-03.2019.8.11.0023. EXEQUENTE: ANGELITA KEMPER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Trata-se de Ação de Execução 

por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, que se 

amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 

21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual para, querendo, opor 

embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 910, 

“caput”, do CPC. Opostos os embargos e certificada sua tempestividade, 

intime-se a parte exequente/embargada para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000931-70.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000931-70.2019.8.11.0023. EXEQUENTE: ANGELITA KEMPER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Trata-se de Ação de Execução 

por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, que se 

amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 

21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual para, querendo, opor 

embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 910, 

“caput”, do CPC. Opostos os embargos e certificada sua tempestividade, 

intime-se a parte exequente/embargada para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 
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Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000674-45.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. De acordo com a Resolução TJ-MT/OE n. 9/2019 e Portaria n. 

29/2019-CM, vigentes a partir de 30/09/2019, a 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Várzea Grande passou a ser a competente para 

processar e julgar os feitos relativos à saúde pública em que o Estado de 

Mato Grosso figura como parte. Diante do exposto, DECLINO a 

competência do feito em favor da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande, razão por que DETERMINO a 

remessa imediata dos autos ao Juízo competente. Cumpra-se com 

urgência expedindo o necessário. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo-MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000055-81.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NHITDJORE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000060-06.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NHITDJORE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000073-05.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PURUKAPA METUKTIRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000093-93.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

IREPIN METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000095-63.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MRURE BEPNHUINTI METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)
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Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000115-54.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

EDITE DE CARVALHO GUAREZ GREGORIO OAB - 352.647.211-49 

(REPRESENTANTE)

RODRIGO GUIMARAES COLUCCI OAB - MT0021671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000085-19.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

TOTOXI PANARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000074-87.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PURUKAPA METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000077-42.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PURUKAPA METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000065-28.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NHITDJORE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 
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deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000071-35.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PURUKAPA METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000069-65.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PAJBA TXUCARRAMAE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000070-50.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PAJBA TXUCARRAMAE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000078-27.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PURUKAPA METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000051-44.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NHAKMEITI METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 
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formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000053-14.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NHAKMEITI METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000056-66.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NHITDJORE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000061-88.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NHITDJORE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000082-64.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

TOTOXI PANARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000091-26.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

KAPO PANARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 
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EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000063-58.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NHITDJORE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000087-86.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

TOTOXI PANARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000089-56.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

KAPO PANARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000064-43.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NHITDJORE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000049-74.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NHAKMEITI METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000084-34.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

TOTOXI PANARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000054-96.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NHAKMEITI METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000092-11.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

KAPO PANARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000041-97.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NGREIKARE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000047-07.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NHAKMATURE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000090-41.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

KAPO PANARA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000086-04.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

TOTOXI PANARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000110-32.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO LUIZ BANDEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001030-40.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMASTOR ANTONINHO CELLA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DE ANDRADE VENICIO OAB - RO8019 (ADVOGADO(A))

JOAO VINICIUS OLIVEIRA MARCELINO OAB - RO8330 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REU)

FRANCISCO ALVES BANDEIRA (REU)

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. Não obstante as alegações da requerente quanto ao pedido de 

tutela, antes de apreciar o pedido entendo por bem, máxime pela 

relevância da questão, postergar a sua análise para após a manifestação 

da parte requerida. Assim, com o objetivo de sedimentar minhas 

informações acerca do caso, evitando, por essa forma, a prolação 

precipitada da decisão pertinente, opto por citar a parte requerida e tratar 

do pedido de tutela antecipada após a formação da angularidade da 

relação processual. Cite-se a parte requerida para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e confissão, cujos efeitos implicarão na 

veracidade dos fatos contra si articulados na inicial, nos termos dos 

artigos 335 e 344 do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001388-05.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CRESCENCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, 

com as advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou 

garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 

30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001375-06.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELIU CICERO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 
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de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001298-94.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ZANDER DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIDEONI PEREIRA SILVA OAB - MT27376/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001351-75.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES AUGUSTO PARREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cite-se a 

parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do Código de 

Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de apresentação de 

resposta, implicará na decretação de sua revelia, conforme regra disposta 

no artigo 344 do mesmo diploma legal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001460-89.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 
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prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000117-24.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DELEY LIMA SARAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001457-37.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EDIVAN GOMES PESSOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001398-49.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MAIRA SILVA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. 

Após, voltem conclusos. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000124-16.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES PEREIRA (INVENTARIANTE)

JOAO BARBOSA PEREIRA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CALEBE PEREIRA DE SOUSA OAB - MT0021431A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000114-69.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO RIBEIRO PIMENTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL RAMOS PAIANO OAB - MT26745/O (ADVOGADO(A))

VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO OAB - MT26825/O (ADVOGADO(A))

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIO JOSÉ (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

AUTOS nº. 100114-69.2020.8.11.0023 Vistos. Indefiro os pedidos de 

justiça gratuita e de pagamento de custas ao final da demanda. A parte 

autora pleiteia os benefícios da justiça gratuita de acordo com a Lei nº 

1060/50. Como se sabe, em se tratando de garantia constitucional, o 

direito à assistência judiciária deflui da declaração do próprio interessado 

a respeito de sua insuficiência financeira, obstativa do custeio do 

processo. Todavia, o benefício da gratuidade processual não é amplo e 

absoluto, sendo certo que o Juiz há de analisar as circunstâncias do caso 

concreto para verificar a possibilidade das partes de realizarem o 

pagamento das despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. 

No caso em exame, extrai-se dos autos que a Autora requereu a justiça 

gratuita de forma genérica, ou seja, em momento algum restou 

comprovado tal impossibilidade. Assim, não há elementos suficientes que 

demonstrem que a parte autora é incapaz de arcar com as custas 

processuais, não havendo justo motivo para deferir o pedido de 

assistência judiciária. Nesse sentido, corrobora a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 

DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A despeito de declaração expressa de pobreza, o 

juiz pode negar o benefício da assistência judiciária gratuita se, com base 

nas provas contidas nos autos, houver motivo para o indeferimento. 2. É 

inviável o conhecimento de recurso especial quando a análise da 

controvérsia demanda o reexame de elementos fático probatórios, a teor 

da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que 

se nega provimento. (STJ AgRg no Ag 949.321/MS, Rel. Ministro VASCO 

DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), 

TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 01/04/2009). O TJMT 

também possui jurisprudência no mesmo sentido: RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA 

QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS 

AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - Em que pese o 

valor atribuído a causa não superar o valor de 40 (quarenta) salários 

mínimos, e assim, ser possível o seu ajuizamento junto ao Juizado Especial 

Cível, tal fato, por si só, não justifica o indeferimento da justiça gratuita. II - 

Como cediço, a obtenção da gratuidade da justiça não está adstrita 

apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia 

conforme o livre convencimento motivado do julgador. III - No caso em 

exame, nada convence do contrário, pois, além de ostentar vários bens 

móveis (automóveis) em seu nome, conforme consulta ao RENAJUD 

realizada pelo juízo a quo, também consta outro rol considerável de bens 

imóveis em nome do requerente, desta vez demonstrado pelo extrato da 

declaração de imposto de renda. IV - Além disso, o agravante possui 

rendimento suficiente, ao menos para recolher as custas processuais 

exigidas, cujo montante gira em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

(N.U 1002720-47.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 16/08/2017, Publicado no DJE 30/10/2017) Como cediço, a obtenção da 

gratuidade da justiça não está adstrita apenas à afirmação da própria 

hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento 

motivado do julgador, nos termos do art.99, §§2º e 3º do Código de 

Processo Civil. No caso em tela, considerando o objeto da causa e a 

relação comercial entre as partes, são elementos suficientes a gerar 

convicção de que é capaz de arcar com as custas do processo, sem 

prejuízo pessoal ou de sua família, não estando incluso nas situações 

previstas pela Lei nº 1.060/50. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de 

justiça gratuita, pois não há comprovação de que o Autor sofrerá 

prejuízos pessoais e de seus familiares em razão do recolhimento das 

custas; bem como o pagamento de custas ao final. Intime-se a autora para 

efetuar o pagamento das custas processuais sobre o valor da causa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Recolhidas 

as custas processuais, venham-me os autos para recebimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000012-47.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

A J S OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO OAB - MT23125-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNECI AFONSO LAVALL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. 1. Nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil, cite-se o 

devedor para que faça o pagamento do principal monetariamente 

atualizado, além dos encargos de juros e outros e, das custas e 

honorários, ficando advertido, também, de que a inércia importará em 

penhora coercitiva. Do mandado de citação deverá constar advertência: I - 

Sobre o prazo de 15 dias para embargos, cuja contagem se fará a partir 

da data da juntada do mandado aos autos ou, da comunicação de eventual 

juízo deprecado; II - A contagem do prazo para embargos é individual 

quando os devedores são dois ou mais, exceto para devedores cônjuges; 

III - Os embargos independem de penhora, depósito ou caução; IV - Poderá 

o devedor requerer o pagamento parcelado mensal do total da dívida em 

até 6 (seis) vezes, caso no prazo dos embargos reconheça o montante, 

comprove a realização de depósito equivalente a 30% (trinta por cento) da 

importância devida, inclusive custas e honorários. O parcelamento importa 

em majoração por correção monetária segundo o IGPM-FGV e juros de 1% 

(um por cento) ao mês. 2. Caso não seja feito o pagamento e a inicial não 

contenha especificação de bens, intime-se o devedor para que faça a 

indicação daqueles que tiver e sejam passíveis de penhora. 3. Fixo os 

honorários, para a execução, em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído a causa, porém na hipótese de pronto pagamento aqueles 

honorários ficam reduzidos à metade – art.827, § 1º do CPC. 4. Se 

necessária a penhora o Oficial de Justiça deverá cumprir, ainda, a 

avaliação e a cientificação do devedor quanto a constrição. 5. Caso a 
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penhora recaia sobre bem que presta garantia hipotecária para outro 

credor, independentemente de pedido do aqui exequente e da fluência do 

prazo para eventuais embargos, promova o cartório a intimação postal - 

sendo o credor hipotecário pessoa jurídica - ou, por mandado - sendo o 

credor hipotecário pessoa natural. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001365-59.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR DE SANTANA VOLF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

FERNANDA DOMINSCHEK HARTMANN OAB - MT27584/O 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001372-51.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SILVA NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINSCHEK HARTMANN OAB - MT27584/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001370-81.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA DOMINSCHEK HARTMANN OAB - MT27584/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001373-36.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA EMANUELA DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

FERNANDA DOMINSCHEK HARTMANN OAB - MT27584/O 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001377-73.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO LOBO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

FERNANDA DOMINSCHEK HARTMANN OAB - MT27584/O 
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(ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001371-66.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CLELSON JHONES DE SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

FERNANDA DOMINSCHEK HARTMANN OAB - MT27584/O 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001358-67.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RIBEIRO HOFFMANN (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Na inicial, a parte autora requereu os benefícios da justiça gratuita 

e subsidiariamente o pagamento de custas ao final da demanda, ao 

argumento que não possui condições financeiras para arcar com as 

custas do processo. Decido. Atento à realidade econômica nacional e às 

pluralidades apreciadas pelo Judiciário, o CPC vigente, concedeu no §§ 5º 

e 6º do seu art. 98 maior autonomia ao magistrado no tocante à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ampliando o 

leque de possibilidades que autorizam a benesse, admitindo o acolhimento 

parcial do pedido para a) suspender a exigibilidade da cobrança das 

custas processuais de um ato em específico, b) reduzir o percentual ou c) 

parcelar o valor das custas processuais a adiantar no curso do processo. 

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou 

a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. (...)”. No presente caso, apesar do 

autor não preencher perfeitamente os requisitos necessários para gozar 

da assistência judiciária, pode ser auxiliado com facilidades no 

recolhimento das custas e despesas processuais. As circunstâncias 

supracitadas autorizam a concessão da faculdade do parcelamento das 

custas, na forma do art. 468, §§ 6º e 7º, da CNGC, “in verbis”. “Art. 468. A 

gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei. (...) 

§ 6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, 

após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as 

alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser 

realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção 

monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O 

parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem 

pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo. (...)” Pelo exposto, aplicando 

o disposto no art. 8º e art. 98, §§ 5º e 6º, ambos do CPC c/c art. 468, §§ 

6º, 7º e 8º da CNGC, indefiro os pedidos de justiça gratuita e pagamento 

de custas ao final do processo, todavia, concedo o parcelamento das 

custas processuais, em 6 (seis) parcelas de igual valor, devendo a 

primeira ser paga no prazo de 30 (trinta) dias, após a respectiva intimação 

para pagamento, e as demais nos meses subsequentes, sob pena de 

extinção do processo. Assim, encaminhem-se os autos à Contadoria 

Judicial para cálculo proporcional das custas. Após, intime-se a parte 

autora para pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Comprovado o 

pagamento da primeira parcela, voltem os autos conclusos para imprimir 

regular prosseguimento do feito. Oficie-se ao Departamento de Controle de 

Arrecadação (via e-mail: dca@tjmt.jus.br) para possibilitar o 

acompanhamento e controle da modalidade de pagamento parcelado. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, 31 

de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000476-08.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MARTINS WANDERLEY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILSON GUEDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. CONCEDO, por ora, os benefícios da justiça gratuita, revogando-os 

a qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. Não 

obstante as alegações da requerente quanto ao pedido de tutela, antes de 

apreciar o pedido entendo por bem, máxime pela relevância da questão, 

postergar a sua análise para após a manifestação da parte requerida. 

Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações acerca do caso, 

evitando, por essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, 

opto por citar a parte requerida e tratar do pedido de tutela antecipada 

após a formação da angularidade da relação processual. Cite-se a parte 
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requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

confissão, cujos efeitos implicarão na veracidade dos fatos contra si 

articulados na inicial, nos termos dos artigos 335 e 344 do CPC. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001269-44.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTINA ALVES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000956-83.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000743-77.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000785-29.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE GAS NORTAO LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Oficie-se, novamente, o Juízo Deprecante, requisitando a 

complementação das custas do Sr. Oficial de Justiça. Após, conclusos. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000947-58.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA OAB - MT0022498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSON DA SILVA MELO (REU)

Magistrado(s):

CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA

 

Vistos. Intimem-se as partes para indicar as provas que pretendem 

produzir, justificando sua pertinência, no prazo de 5 dias. Após, 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001348-23.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAVALLI & DELPINO LTDA - ME (EXECUTADO)

MIGUEL VALDENIR DELPINO (EXECUTADO)

IONE LUCIANA CAVALLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, 

com as advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou 

garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 

30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001349-08.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON NOGUEIRA DO PRADO - ME (EXECUTADO)

ANDERSON NOGUEIRA DO PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, 

com as advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou 

garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 

30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001465-14.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. A. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ALEXANDRE BUENO DA FONSECA (EXECUTADO)

IDEGLAN ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, 

com as advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou 

garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 

30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000058-36.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO CAVALHEIRO RODRIGUES (EXECUTADO)

G. C. RODRIGUES & ZANATTA LTDA - ME (EXECUTADO)

VANESKA ORTEGA ZANATTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, 

com as advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou 

garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 

30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001462-59.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M A F DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

MARIA ALDACI FERNANDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, 

com as advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou 

garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 

30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001463-44.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C.C.M.COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TINTAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, 

com as advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou 

garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 

30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000010-77.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LANA BRUNA ALVES DE ALENCAR (EXECUTADO)

L. B. A. DE ALENCAR - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, 

com as advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou 

garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 

30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000027-16.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

KENDJERE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 
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havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000026-31.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

KENDJERE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000035-90.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NGREIKARE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000015-02.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

KENDJERE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000038-45.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NGREIKARE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000039-30.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NGREIKARE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 
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provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000036-75.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NGREIKARE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000033-23.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NGREIKARE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000040-15.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NGREIKARE METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000083-49.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

TOTOXI PANARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87600 Nr: 4017-37.2017.811.0023

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO LOPES - 

OAB:19.949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Publicar três vezes, com intervalo de 10(dez) dias

 AUTOS N.º 4017-37.2017.811.0023 código 87600

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: VANETE GONÇALVES PASSOS SANTOS

PARTE RÉQUERIDA: VANILZA GONÇALVES PASSOS

INTIMANDO: Interditado: Vanilza Gonçalves Passos, Cpf: 05795520128, 

Rg: 2182861-0 SSP MT Filiação: Expedito Gonçalves Passos e Maria Celina 

Horta Passos, data de nascimento: 22/10/1982, brasileiro(a), natural de 
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Colider-MT, solteiro(a), Endereço: Pa Cachimbo Ii, Travessao 07, Lote 37, 

Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: Tornar público a sentença que decretou a interdição de 

VANILZA GONÇALVES PASSOS, acima qualificada, declarando-a 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, e de acordo com o artigo 

1.775, § 1º, do CPC - epilepsia de difícil controle que evoluiu com sequelas 

como atraso cognitivo e transtornos de comportamento.

DECISÃO/DESPACHO: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL para decretar a INTERDIÇÃO 

de VANILZA GONÇALVES PASSOS, nascida em 22/10/1982, portadora do 

CPF nº 057.955.201-28, RG 2182861-0 SSP/MT, declarando-a 

RELATIVAMENTE INCAPAZ de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, e de acordo com o artigo 

1.775, § 1º, do citado codex, nomeio como sua CURADORA VANETE 

GONÇALVES PASSOS SANTOS, portadora do RG nº 1462009-0 SSP/MT e 

CPF: 010.224.131-71, para ASSISTI-LA nos atos relacionados aos direitos 

de natureza PATRIMONIAL e NEGOCIAL (art. 85 da Lei 13.146/2015). Por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o 

que faço fundamentado no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e no art. 9º, III do 

Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no Registro Civil de 

pessoas naturais e publique-se na rede mundial de computadores, no sítio 

do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 

imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do 

curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a 

interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Claudia Silva 

Policarpo, Analista Judiciária, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 13 de dezembro de 2019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20440 Nr: 3414-18.2004.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CARLOS FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SAYEG HUMSI DE 

MELLO ESPÍNDOLA - OAB:424.340, ILSON CARLOS JUNIOR - 

OAB:423094, VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO - OAB:26.825/O

 FINALIDADE: Intimar o advogado constituído (fls.202vº/203), para que 

apresente defesa, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43633 Nr: 1800-31.2011.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMENEGILDO BIANCHI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAWELEC VIEIRA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE: intimar o advogado de defesa da sentença a seguir 

transcrita em resumo: Vistos, (...) Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

denúncia formulada pelo representante do Ministério Público em face de 

HERMENEGILDO BIANCHI FILHO, para absolve-lo das denúncias do crime 

previsto no art. 1º, V do Decreto Lei nº 201/67, por ausência de provas, 

conforme previsto no art. 386, VII do Código de Processo Penal. Ciência ao 

Ministério Público. Intime-se pessoalmente o acusado e seu advogado. P. 

R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66128 Nr: 29-13.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIL FEITOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 13.02.2020, as 16h30min, 

pelo Dr. Odir Roberti Martins, no Centro Médico Dr. Ozair Martins, sito na 

Rua Cristal nº 180, Bairro Centro, Cidade de Peixoto de Azevedo-MT. Bem 

como comparecer a Secretaria da Segunda Vara, para retirar os quesitos 

formulados pelas partes.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84124 Nr: 1631-34.2017.811.0023

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO COELHO DA COSTA, ELZA LOURENÇO 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLPHO BERNARDI NETO, DANIELE 

ADDOR ALVES CORREA BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLADSON CHIQUITIN - 

OAB:17743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 1631-34.2017.811.0023 código 84124

ESPÉCIE: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: VALDOMIRO COELHO DA COSTA e ELZA 

LOURENÇO DA COSTA

PARTE RÉQUERIDA: RODOLPHO BERNARDI NETO e DANIELE ADDOR 

ALVES CORREA BERNARDI

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos TERCEIROS, INTERESSADOS E 

CONFRONTANTES para que tomem conhecimento da presente ação.

RESUMO DA INICIAL: VALDOMIRO COELHO DA COSTA E ELZA 

LOURENÇO DA COSTA ingressaram com ação de Usucapião 

Extraordinária em face de RODOLPHO BERNARDI NETO e DANIELE 

ADDOR ALVES CORREA BERNARDI alegando que por si e seus 

antecessores mantém a posse mansa, pacífica, contínua, sem oposição e 

com "animus domini" do imóvel situado na Rua Eurico Dutra, nº 155, Bairro 

Alvorada, Cidade de Peixoto de Azevedo, há mais de 28 anos. Requerem 

a procedencia da ação, para que seja concedido em sentença o dominio 

do imovel.

 DECISÃO/DESPACHO: Trata-se de ação de usucapião ajuizada por 

VALDOMIRO COELHO DA COSTA e ELZA LOURENÇO DA COSTA em face 

de RODOLPHO BERNARDI NETO e DANIELE ADDOR ALVES CORREA. 

Juntada matrícula (fls.44). Intimada a UNIÃO, manifestou não ter interesse 

na presente causa (fls.48). Intimada a FAZENDA ESTADUAL, manifestou 

pela remessa dos autos (fls.41). Carta Precatória “negativa” para citação 

dos Requeridos (fls.55/58). Extratos INFOJUD, SIEL e RENAJUD, indicam 

os seguintes endereços dos Requeridos: RODOLPHO BERNARDI NETO, 

Rua Padre Eustáquio, nº268, Cidade Jardim, Patrocínio – MG; Rua Elias 

Alves da Cunha, nº87, casa, Patrocínio-MG e Avenida Governador Parigot 

de Souza, nº198, apto.901, Zona 01, Maringá-Paraná. DANIELE ADDOR 

ALVES CORREA, Rua Estevão de Mendonça, nº525, apto.1001, 

Cuiabá-MT Diante do exposto, determino: I – Expeçam-se Cartas 

Precatórias para citação dos Requeridos na Comarca de Patrocínio-MG, 

Maringá-PR e Cuiabá-MT; II – Intime-se pessoalmente o Município de 

Peixoto de Azevedo, para caso queira, se manifestar sobre o pedido no 

prazo de 15 (quinze) dias; III – Remetam-se os autos a Fazenda Pública 

Estadual pelo prazo de 15 (quinze) dias; IV – Após, cumpridos todos os 

atos acima, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito; Peixoto 

de Azevedo/MT, 24 de setembro de 2018. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 
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no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Claudia Silva 

Policarpo, Analista Judiciária, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 13 de dezembro de 2019

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84191 Nr: 1687-67.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVAN CORREA LIMA, REGILVAN CARMO 

DA SILVA, WALAKIS ORTI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

Roselucia Rodrigues de Souza - OAB:16071/O

 FINALIDADE: intimar a advogada de defesa da sentença a seguir 

transcrita em resumo: Vistos, (...) Diante do exposto, julgo (...) (ii) extinta a 

pretensão punitiva estatal, com relação aos acusados DALVAN CORREA 

LIMA, com fulcro no artigo 107, inciso I do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89568 Nr: 1034-31.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON NUNES DE SOUZA CRUZ, FELIPE 

DAWAN ALVES SOUZA, JAINE VITORIA SASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A, NILSON ALLAN 

RODRIGUES PORTELA - OAB:17562/O

 FINALIDADE: intimar o advogado de defesa da ré Janie Vitoria Sassi, para 

que no prazo de lei, manifeste-se quanto ao conteúdo de fls. 260.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42101 Nr: 279-51.2011.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR ZANETTE, MARISE IRGANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22165-A, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - OAB:MT 

17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9028-B/MT

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte Exequente para dar andamento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36028 Nr: 2271-52.2008.811.0023

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON BERNARDO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARCON - 

OAB:11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora da sentença a seguir 

transcrita: Visto. Trata-se de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO 

FINASA S/A em face de EDISON BERNARDO DO NASCIMENTO. Apesar de 

intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte autora permaneceu 

inerte (fl. 125). É o sucinto relatório. Decido. Transcorrido o prazo sem 

manifestação da parte autora, declaro extinto o feito, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001359-52.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIMORVAN PINTO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Na inicial, a parte autora requereu os benefícios da justiça gratuita 

e subsidiariamente o pagamento de custas ao final da demanda, ao 

argumento que não possui condições financeiras para arcar com as 

custas do processo. Decido. Atento à realidade econômica nacional e às 

pluralidades apreciadas pelo Judiciário, o CPC vigente, concedeu no §§ 5º 

e 6º do seu art. 98 maior autonomia ao magistrado no tocante à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ampliando o 

leque de possibilidades que autorizam a benesse, admitindo o acolhimento 

parcial do pedido para a) suspender a exigibilidade da cobrança das 

custas processuais de um ato em específico, b) reduzir o percentual ou c) 

parcelar o valor das custas processuais a adiantar no curso do processo. 

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou 

a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. (...)”. No presente caso, apesar do 

autor não preencher perfeitamente os requisitos necessários para gozar 

da assistência judiciária, pode ser auxiliado com facilidades no 

recolhimento das custas e despesas processuais. As circunstâncias 

supracitadas autorizam a concessão da faculdade do parcelamento das 

custas, na forma do art. 468, §§ 6º e 7º, da CNGC, “in verbis”. “Art. 468. A 

gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei. (...) 

§ 6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, 

após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as 

alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser 

realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção 

monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O 

parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem 

pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo. (...)” Pelo exposto, aplicando 

o disposto no art. 8º e art. 98, §§ 5º e 6º, ambos do CPC c/c art. 468, §§ 

6º, 7º e 8º da CNGC, indefiro os pedidos de justiça gratuita e pagamento 

de custas ao final do processo, todavia, concedo o parcelamento das 

custas processuais, em 6 (seis) parcelas de igual valor, devendo a 

primeira ser paga no prazo de 30 (trinta) dias, após a respectiva intimação 

para pagamento, e as demais nos meses subsequentes, sob pena de 

extinção do processo. Assim, encaminhem-se os autos à Contadoria 

Judicial para cálculo proporcional das custas. Após, intime-se a parte 

autora para pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Comprovado o 

pagamento da primeira parcela, voltem os autos conclusos para imprimir 

regular prosseguimento do feito. Oficie-se ao Departamento de Controle de 

Arrecadação (via e-mail: dca@tjmt.jus.br) para possibilitar o 

acompanhamento e controle da modalidade de pagamento parcelado. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, 31 

de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001360-37.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ALVES FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Na inicial, a parte autora requereu os benefícios da justiça gratuita 

e subsidiariamente o pagamento de custas ao final da demanda, ao 

argumento que não possui condições financeiras para arcar com as 

custas do processo. Decido. Atento à realidade econômica nacional e às 

pluralidades apreciadas pelo Judiciário, o CPC vigente, concedeu no §§ 5º 

e 6º do seu art. 98 maior autonomia ao magistrado no tocante à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ampliando o 

leque de possibilidades que autorizam a benesse, admitindo o acolhimento 

parcial do pedido para a) suspender a exigibilidade da cobrança das 

custas processuais de um ato em específico, b) reduzir o percentual ou c) 

parcelar o valor das custas processuais a adiantar no curso do processo. 

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou 

a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. (...)”. No presente caso, apesar do 

autor não preencher perfeitamente os requisitos necessários para gozar 

da assistência judiciária, pode ser auxiliado com facilidades no 

recolhimento das custas e despesas processuais. As circunstâncias 

supracitadas autorizam a concessão da faculdade do parcelamento das 

custas, na forma do art. 468, §§ 6º e 7º, da CNGC, “in verbis”. “Art. 468. A 

gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei. (...) 

§ 6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, 

após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as 

alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser 

realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção 

monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O 

parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem 

pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo. (...)” Pelo exposto, aplicando 

o disposto no art. 8º e art. 98, §§ 5º e 6º, ambos do CPC c/c art. 468, §§ 

6º, 7º e 8º da CNGC, indefiro os pedidos de justiça gratuita e pagamento 

de custas ao final do processo, todavia, concedo o parcelamento das 

custas processuais, em 6 (seis) parcelas de igual valor, devendo a 

primeira ser paga no prazo de 30 (trinta) dias, após a respectiva intimação 

para pagamento, e as demais nos meses subsequentes, sob pena de 

extinção do processo. Assim, encaminhem-se os autos à Contadoria 

Judicial para cálculo proporcional das custas. Após, intime-se a parte 

autora para pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Comprovado o 

pagamento da primeira parcela, voltem os autos conclusos para imprimir 

regular prosseguimento do feito. Oficie-se ao Departamento de Controle de 

Arrecadação (via e-mail: dca@tjmt.jus.br) para possibilitar o 

acompanhamento e controle da modalidade de pagamento parcelado. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, 31 

de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001361-22.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MYLLA CHARLEI FERREIRA DE MORAES CORADO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Na inicial, a parte autora requereu os benefícios da justiça gratuita 

e subsidiariamente o pagamento de custas ao final da demanda, ao 

argumento que não possui condições financeiras para arcar com as 

custas do processo. Decido. Atento à realidade econômica nacional e às 

pluralidades apreciadas pelo Judiciário, o CPC vigente, concedeu no §§ 5º 

e 6º do seu art. 98 maior autonomia ao magistrado no tocante à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ampliando o 

leque de possibilidades que autorizam a benesse, admitindo o acolhimento 

parcial do pedido para a) suspender a exigibilidade da cobrança das 

custas processuais de um ato em específico, b) reduzir o percentual ou c) 

parcelar o valor das custas processuais a adiantar no curso do processo. 

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou 

a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. (...)”. No presente caso, apesar do 

autor não preencher perfeitamente os requisitos necessários para gozar 

da assistência judiciária, pode ser auxiliado com facilidades no 

recolhimento das custas e despesas processuais. As circunstâncias 

supracitadas autorizam a concessão da faculdade do parcelamento das 

custas, na forma do art. 468, §§ 6º e 7º, da CNGC, “in verbis”. “Art. 468. A 

gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei. (...) 

§ 6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, 

após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as 

alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser 

realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção 

monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O 

parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem 

pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo. (...)” Pelo exposto, aplicando 

o disposto no art. 8º e art. 98, §§ 5º e 6º, ambos do CPC c/c art. 468, §§ 

6º, 7º e 8º da CNGC, indefiro os pedidos de justiça gratuita e pagamento 

de custas ao final do processo, todavia, concedo o parcelamento das 

custas processuais, em 6 (seis) parcelas de igual valor, devendo a 

primeira ser paga no prazo de 30 (trinta) dias, após a respectiva intimação 

para pagamento, e as demais nos meses subsequentes, sob pena de 

extinção do processo. Assim, encaminhem-se os autos à Contadoria 

Judicial para cálculo proporcional das custas. Após, intime-se a parte 

autora para pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Comprovado o 

pagamento da primeira parcela, voltem os autos conclusos para imprimir 

regular prosseguimento do feito. Oficie-se ao Departamento de Controle de 

Arrecadação (via e-mail: dca@tjmt.jus.br) para possibilitar o 

acompanhamento e controle da modalidade de pagamento parcelado. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, 31 

de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000102-55.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEO VEICULOS - EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Na inicial, a parte autora requereu os benefícios da justiça gratuita 
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e subsidiariamente o pagamento de custas ao final da demanda, ao 

argumento que não possui condições financeiras para arcar com as 

custas do processo. Decido. Atento à realidade econômica nacional e às 

pluralidades apreciadas pelo Judiciário, o CPC vigente, concedeu no §§ 5º 

e 6º do seu art. 98 maior autonomia ao magistrado no tocante à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ampliando o 

leque de possibilidades que autorizam a benesse, admitindo o acolhimento 

parcial do pedido para a) suspender a exigibilidade da cobrança das 

custas processuais de um ato em específico, b) reduzir o percentual ou c) 

parcelar o valor das custas processuais a adiantar no curso do processo. 

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou 

a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. (...)”. No presente caso, apesar do 

autor não preencher perfeitamente os requisitos necessários para gozar 

da assistência judiciária, pode ser auxiliado com facilidades no 

recolhimento das custas e despesas processuais. As circunstâncias 

supracitadas autorizam a concessão da faculdade do parcelamento das 

custas, na forma do art. 468, §§ 6º e 7º, da CNGC, “in verbis”. “Art. 468. A 

gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei. (...) 

§ 6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, 

após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as 

alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser 

realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção 

monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O 

parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem 

pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo. (...)” Pelo exposto, aplicando 

o disposto no art. 8º e art. 98, §§ 5º e 6º, ambos do CPC c/c art. 468, §§ 

6º, 7º e 8º da CNGC, indefiro os pedidos de justiça gratuita e pagamento 

de custas ao final do processo, todavia, concedo o parcelamento das 

custas processuais, em 6 (seis) parcelas de igual valor, devendo a 

primeira ser paga no prazo de 30 (trinta) dias, após a respectiva intimação 

para pagamento, e as demais nos meses subsequentes, sob pena de 

extinção do processo. Assim, encaminhem-se os autos à Contadoria 

Judicial para cálculo proporcional das custas. Após, intime-se a parte 

autora para pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Comprovado o 

pagamento da primeira parcela, voltem os autos conclusos para imprimir 

regular prosseguimento do feito. Oficie-se ao Departamento de Controle de 

Arrecadação (via e-mail: dca@tjmt.jus.br) para possibilitar o 

acompanhamento e controle da modalidade de pagamento parcelado. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, 31 

de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001246-98.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Na inicial, a parte autora requereu os benefícios da justiça gratuita 

e subsidiariamente o pagamento de custas ao final da demanda, ao 

argumento que não possui condições financeiras para arcar com as 

custas do processo. Decido. Atento à realidade econômica nacional e às 

pluralidades apreciadas pelo Judiciário, o CPC vigente, concedeu no §§ 5º 

e 6º do seu art. 98 maior autonomia ao magistrado no tocante à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ampliando o 

leque de possibilidades que autorizam a benesse, admitindo o acolhimento 

parcial do pedido para a) suspender a exigibilidade da cobrança das 

custas processuais de um ato em específico, b) reduzir o percentual ou c) 

parcelar o valor das custas processuais a adiantar no curso do processo. 

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou 

a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. (...)”. No presente caso, apesar do 

autor não preencher perfeitamente os requisitos necessários para gozar 

da assistência judiciária, pode ser auxiliado com facilidades no 

recolhimento das custas e despesas processuais. As circunstâncias 

supracitadas autorizam a concessão da faculdade do parcelamento das 

custas, na forma do art. 468, §§ 6º e 7º, da CNGC, “in verbis”. “Art. 468. A 

gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei. (...) 

§ 6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, 

após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as 

alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser 

realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção 

monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O 

parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem 

pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo. (...)” Pelo exposto, aplicando 

o disposto no art. 8º e art. 98, §§ 5º e 6º, ambos do CPC c/c art. 468, §§ 

6º, 7º e 8º da CNGC, indefiro os pedidos de justiça gratuita e pagamento 

de custas ao final do processo, todavia, concedo o parcelamento das 

custas processuais, em 6 (seis) parcelas de igual valor, devendo a 

primeira ser paga no prazo de 30 (trinta) dias, após a respectiva intimação 

para pagamento, e as demais nos meses subsequentes, sob pena de 

extinção do processo. Assim, encaminhem-se os autos à Contadoria 

Judicial para cálculo proporcional das custas. Após, intime-se a parte 

autora para pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Comprovado o 

pagamento da primeira parcela, voltem os autos conclusos para imprimir 

regular prosseguimento do feito. Oficie-se ao Departamento de Controle de 

Arrecadação (via e-mail: dca@tjmt.jus.br) para possibilitar o 

acompanhamento e controle da modalidade de pagamento parcelado. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, 31 

de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001243-46.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA P. DA SILVA - ME (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Na inicial, a parte autora requereu os benefícios da justiça gratuita 

e subsidiariamente o pagamento de custas ao final da demanda, ao 

argumento que não possui condições financeiras para arcar com as 

custas do processo. Decido. Atento à realidade econômica nacional e às 

pluralidades apreciadas pelo Judiciário, o CPC vigente, concedeu no §§ 5º 

e 6º do seu art. 98 maior autonomia ao magistrado no tocante à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ampliando o 

leque de possibilidades que autorizam a benesse, admitindo o acolhimento 

parcial do pedido para a) suspender a exigibilidade da cobrança das 

custas processuais de um ato em específico, b) reduzir o percentual ou c) 
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parcelar o valor das custas processuais a adiantar no curso do processo. 

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou 

a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. (...)”. No presente caso, apesar do 

autor não preencher perfeitamente os requisitos necessários para gozar 

da assistência judiciária, pode ser auxiliado com facilidades no 

recolhimento das custas e despesas processuais. As circunstâncias 

supracitadas autorizam a concessão da faculdade do parcelamento das 

custas, na forma do art. 468, §§ 6º e 7º, da CNGC, “in verbis”. “Art. 468. A 

gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei. (...) 

§ 6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, 

após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as 

alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser 

realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção 

monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O 

parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem 

pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo. (...)” Pelo exposto, aplicando 

o disposto no art. 8º e art. 98, §§ 5º e 6º, ambos do CPC c/c art. 468, §§ 

6º, 7º e 8º da CNGC, indefiro os pedidos de justiça gratuita e pagamento 

de custas ao final do processo, todavia, concedo o parcelamento das 

custas processuais, em 6 (seis) parcelas de igual valor, devendo a 

primeira ser paga no prazo de 30 (trinta) dias, após a respectiva intimação 

para pagamento, e as demais nos meses subsequentes, sob pena de 

extinção do processo. Assim, encaminhem-se os autos à Contadoria 

Judicial para cálculo proporcional das custas. Após, intime-se a parte 

autora para pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Comprovado o 

pagamento da primeira parcela, voltem os autos conclusos para imprimir 

regular prosseguimento do feito. Oficie-se ao Departamento de Controle de 

Arrecadação (via e-mail: dca@tjmt.jus.br) para possibilitar o 

acompanhamento e controle da modalidade de pagamento parcelado. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, 31 

de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-98.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMIZA PEREIRA DA CONCEICAO TELES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000125-98.2020.8.11.0023 POLO ATIVO:ARTEMIZA 

PEREIRA DA CONCEICAO TELES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULA ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Audiência de Conciliação Data: 17/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 40859 Nr: 3149-41.2007.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Dantas dos Santos 

Encenha - OAB:9978-A/MT, Fabiane Battistetti Berlanga - 

OAB:6810-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Araujo Rocha - 

OAB:11742, LAERCIO FAEDA - OAB:OAB/MT3589-B

 Vistos.

Converta-se em cumprimento de sentença e digitalize-se o presente feito.

Após, intime-se o devedor para pagamento do valor apurado, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e honorários 

advocatícios, cada no montante de 10% sobre o total, e prosseguimento, 

com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na 

forma do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 15920 Nr: 2432-05.2002.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliezer Silva Félix

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo e acolho os embargos de fl. 224/225.

Expeça-se RPV nos moldes do pedido de fl. 224/225.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139482 Nr: 3458-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Gonzaga Correa, Adenilson Alves 

Feitosa, EDINALDO FERREIRA DE SANTANA, ELISÂNGELA RENATA 

COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público de Pontes e 

Lacerda-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLES DIAS SILVA - 

OAB:15764, Faustino Lopes Santos - OAB:11.135/MT, Ladario Silva 

Borges Filho - OAB:8104/MT, Luiz Gonçalves de Seixas Filho - 

OAB:15699/MT

 Procedi à retirada da restrição.

Vistas ao MP.

RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores

Usuário: LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

30/01/2020 - 11:21:27

Comprovante de Remoção de Restrição

Dados do processo

Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO 

GROSSO Comarca/Município PONTES E LACERDA - MT

Órgão Judiciário PONTES E LACERDA PRIMEIRA VARA CIVEL Nro do 

Processo 34581320178110013

Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição

Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO 

GROSSO Comarca/Município PONTES E LACERDA
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Órgão Judiciário PONTES E LACERDA PRIMEIRA VARA CIVEL Juiz 

Retirada LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

Para o processo: 34581320178110013 Órgão Judiciário : PONTES E 

LACERDA PRIMEIRA VARA CIVEL

Restrições Retiradas: 1

Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Proprietário Restrição Inclusão da 

Restrição

OAS2980 MT VW/VOYAGE 1.6 COMFORTL ADENILSON ALVES FEITOSA 

CIRCULACAO 05/12/2019

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165480 Nr: 2918-28.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRATICA DA 

UNEMAT - OAB:

 Diante do pagamento efetuado julgo extinto o processo, na forma do 

art.924, II do CPC.

Presentes as partes em Juízo, dispensada a publicação.

Cancele-se o mandado de prisão e arquivem-se.

 Edital - Intimação do denunciado para audiencia

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11710 Nr: 1391-37.2001.811.0013

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX, 

Clóvis Jacy Burmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bento Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tadeu Múcio Galvão Marques 

Vallim - OAB:4717/MT, VOLPE CAMARGO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:296/2006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IVOMAR DE SOUZA, 

para devolução dos autos nº 1391-37.2001.811.0013, Protocolo 11710, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 54701 Nr: 240-21.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Siqueira Arantes & Freitas Arantes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Siqueira Arantes - 

OAB:19273/MT

 Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152490 Nr: 9195-94.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RAMOS MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Ao MP.

Após, voltem conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 55773 Nr: 1281-23.2010.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Miura, Constil Construções e 

Terraplenagem Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Ribas Terra - 

OAB:7.205, PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR, solidariamente, os requeridos em:a)RESSARCIMENTO ao 

erário municipal pela diferença entre os custos por metro quadrado de 

implantação do asfalto tipo CBUQ em relação ao tipo TSD, a ser apurador 

em momento de liquidação de sentença; eb)RESSARCIMENTO ao erário 

municipal pelos custos despendidos à adequação da obra pública de 

pavimentação para atender a qualidade necessária ao uso e segurança 

dos munícipes dentro dos termos previsto no Edital de Concorrência 

004/2003 e Contrato n. 046/2003, a ser apurador em momento de 

liquidação de sentença.Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual e ao 

Procurador Geral do Município de Pontes e Lacerda - MT.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6488 Nr: 260-61.2000.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maurício Felisberto da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Geral Comodoro, Romualdo de 

Andrade Kelm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Pires da Costa - 

OAB:24527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Beduschi - 

OAB:MT/10.879-A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Intimo a parte executada, através do seu advogado constituído nos autos, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, atenda às fls. 726.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003207-07.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LENUIR SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO ITAMARATI S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003207-07.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): LENUIR 

SOARES DE SOUZA PARTE RÉ: REU: EXPRESSO ITAMARATI S.A. 

Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 28132462 

apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 31/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003383-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FILHO SANTANA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 
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10(dez) Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1003383-20.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Adoção 

de Maior]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: VALDIR DA SILVA 

SOUZA Endereço: AVENIDA JOAQUIM GOMES DE SOUZA, 2172, 

PRÓXIMO A ACADEMIA PERFORMANCE, JARDIM AMÉRICA, PONTES E 

LACERDA - MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: ANTONIO FILHO SANTANA 

Endereço: Av. Teodomiro Rodrigues de Souza, 2419, Jardim Santa Fé, 

PONTES E LACERDA - MT - CEP: INTIMANDO: TERCEIROS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PESSOA ACIMA QUALIFICADA, atualmente em local incerto e não sabido, 

do inteiro teor da sentença, prolatada nos autos acima mencionados, que 

segue abaixo transcrita, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento SENTENÇA: Processo: 1003383-20.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: VALDIR DA SILVA SOUZA. REQUERIDO (A): ANTONIO 

FILHO SANTANA. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO ajuizada por 

VALDIR DA SILVA SOUZA, devidamente qualificada nos autos, alegando, 

em suma, que ANTONIO FILHO SANTANA, em decorrência de ser portador 

de retardo mental (CID 71.0), seria este incapacitado para o exercício 

pleno dos atos da vida civil. Com a inicial vieram os documentos de ID nº. 

17216448 a 17216449. Em decisão prolatada ao ID nº. 17288832 foi 

deferido o pedido antecipatório, nomeando-se como curador provisório o 

requerente. Designada audiência com o escopo de proceder à entrevista 

do interditando, tal ato foi realizado ao ID nº. 19625867.Realizada perícia 

médica para atestar a incapacidade do interditando, o respectivo laudo foi 

carreado ao ID nº. 21793797. Ao final, instado a se manifestar, o Ministério 

Público requereu a procedência dos pedidos (ID nº. 25837952). É a suma 

do necessário. Fundamento e decido. Apregoa o art. 371 do NCPC que o 

juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente de quem 

seja o sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da 

formação de seu convencimento. Pois bem. Calcado em tal mandamento 

legal, afere-se que o interditando é portador de déficit neurológico – 

retardo mental. Conforme atesta o médico perito ao ID nº. 21793797, o 

interditando encontra-se totalmente incapacitado, o que, logicamente, 

demanda de cuidados de outras pessoas para a realização das atividades 

mais comezinhas. No caso, portanto, tanto sua entrevista quanto a perícia 

médica realizada no feito atestaram que inexistem meios de se manter 

declarada sua capacidade, já que o interditando, necessita de ajuda para 

higiene corporal, colocar vestimentas e para se alimentar. Com base em 

tais argumentos e constatada a patente incapacidade do interditando de 

exercer por si mesmo os atos da vida civil, percebe-se haver provas 

suficientes atestando os fatos apontados na inicial, motivo pelo qual o 

pleito formulado pelo requerente há que ser acolhido. Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para o fim de:I) DECLARAR a 

interdição definitiva de ANTONIO FILHO SANTANA, devidamente 

qualificado nos autos, em razão da sua incapacidade absoluta para o 

exercício dos atos da vida civil; II) DETERMINAR a expedição de termo de 

curatela definitiva a VALDIR DA SILVA SOUZA , também qualificado, que 

deverá firmar o competente compromisso perante este juízo, no prazo de 

10 (dez) dias; III) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. PUBLIQUE-SE na 

imprensa local, uma vez, e no órgão oficial por três oportunidades, com 

intervalos de 10 (dez) dias, na forma do art. 755, § 3º, do NCPC. DEIXO de 

impor às partes condenação em custas e em honorários de advogado, 

haja vista a natureza da demanda. Transitada em julgado a presente 

sentença, e na hipótese de nada mais ser requerido pelas partes, na 

forma do art. 9º, III, do Código Civil, OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil 

das Pessoas Naturais do Município de Ivinhema, Estado de Mato Grosso 

do Sul, determinando que se proceda a averbação dos termos desta 

sentença junto ao registro de nascimento/casamento do interditado (ID nº. 

17216449, pg. 5). Em seguida, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. NOTIFIQUEM-SE o Núcleo de 

Práticas Jurídicas da UNEMAT e o Ministério Público. EXPEÇA-SE o 

necessário.Pontes e Lacerda, 26 de novembro de 2019. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO, digitei. 

Pontes e Lacerda, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Analista 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000536-11.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA LAURENTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000536-11.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIA 

ELENA LAURENTINO DA SILVA PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso 

de Apelação de ID 28251180 apresentado, e com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para que apresente as 

contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 31/01/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001540-83.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MACEDO MIRANDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DIAS FERREIRA OAB - MT25088/O (ADVOGADO(A))

LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS OAB - MT25100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO E TELEVISAO RECORD S.A (REU)

TV GUAPOREI LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DE MELO MIOTTO OAB - MT19512-O (ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001540-83.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): JESSICA 

MACEDO MIRANDA DE OLIVEIRA PARTE RÉ: REU: TV GUAPOREI LTDA - 

EPP, RADIO E TELEVISAO RECORD S.A Certifico para os fins de direito 

que, conforme Recurso de Apelação de ID 28360381 apresentado, e com 

amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para que 

apresente as contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

31/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 
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Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001540-83.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MACEDO MIRANDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DIAS FERREIRA OAB - MT25088/O (ADVOGADO(A))

LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS OAB - MT25100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO E TELEVISAO RECORD S.A (REU)

TV GUAPOREI LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DE MELO MIOTTO OAB - MT19512-O (ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001540-83.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): JESSICA 

MACEDO MIRANDA DE OLIVEIRA PARTE RÉ: REU: TV GUAPOREI LTDA - 

EPP, RADIO E TELEVISAO RECORD S.A Certifico para os fins de direito 

que, conforme Recurso de Apelação de ID 28360381 apresentado, e com 

amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para que 

apresente as contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

31/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003708-58.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA BATISTA DA SILVA - ME (REQUERENTE)

LUCINEIA BATISTA DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003708-58.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO 

CÍVEL (241) PARTE AUTORA: REQUERENTE: LUCINEIA BATISTA DA 

SILVA - ME, LUCINEIA BATISTA DA SILVA - ME PARTE RÉ: REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Certifico para os fins de direito que, a 

contestação de ID 28399939 apresentada é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 31/01/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002475-60.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DJESSICA LUANA MISSIO OAB - MT19397 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002475-60.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): DANIEL 

LUIZ DA SILVA PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de 

Apelação de ID 28530754 apresentado, e com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para que apresente as 

contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 31/01/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001359-82.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO FERREIRA PAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001359-82.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ALONSO 

FERREIRA PAES PARTE RÉ: REU: BANCO BMG S.A Tendo em vista o 

retorno dos autos à primeira instância, abro vista às partes para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 31/01/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002770-97.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO BATISTA SCHUINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002770-97.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

ADEVALDO BATISTA SCHUINA PARTE RÉ: REU: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Tendo em vista o retorno dos autos 

à primeira instância, abro vista às partes para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 31/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003006-15.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDERSON MATIAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003006-15.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181) PARTE AUTORA: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. PARTE RÉ: REQUERIDO: ALEX SANDERSON 

MATIAS DE ALMEIDA Tendo em vista o retorno dos autos à primeira 

instância, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal. Pontes e 

Lacerda, 31/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 
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Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002427-04.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO BOTELHO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002427-04.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) PARTE AUTORA: AUTOR(A): SILVIO 

BOTELHO DE CARVALHO PARTE RÉ: REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Tendo em vista o retorno dos autos à 

primeira instância, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 31/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003014-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA RICARTE DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON MARQUES DA SILVA OAB - 031.741.271-06 

(PROCURADOR)

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003014-26.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) PARTE AUTORA: AUTOR(A): PEDROSA 

RICARTE DO NASCIMENTO PROCURADOR: WANDERSON MARQUES DA 

SILVA PARTE RÉ: REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Certifico para os devidos fins que conforme ID 28131562, o 

perito nomeado Real Brasil Consultoria LTDA, designou o dia 20 de 

fevereiro de 2020 às 13h00 para realização da perícia, que terá como 

ponto de encontro o Fórum de Vila Bela da Santíssima Trindade, Rua 

Condé de Azanbuja, 354-466, Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 

78245-000, a fim de seguir rumo ao local objeto da vistoria imóvel rural 

denominado Sitio Águas Claras, na Gleba Renascer do Galera na Zona 

Rural da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, respeitando o 

croqui apresentado nos autos. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 

- CGJ, procedo a intimação das partes com antecedência mínima de 5 

(cinco) dias, conforme art. 466, §2º, do NCPC. Pontes e Lacerda, 

31/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003014-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA RICARTE DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON MARQUES DA SILVA OAB - 031.741.271-06 

(PROCURADOR)

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003014-26.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) PARTE AUTORA: AUTOR(A): PEDROSA 

RICARTE DO NASCIMENTO PROCURADOR: WANDERSON MARQUES DA 

SILVA PARTE RÉ: REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Certifico para os devidos fins que conforme ID 28131562, o 

perito nomeado Real Brasil Consultoria LTDA, designou o dia 20 de 

fevereiro de 2020 às 13h00 para realização da perícia, que terá como 

ponto de encontro o Fórum de Vila Bela da Santíssima Trindade, Rua 

Condé de Azanbuja, 354-466, Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 

78245-000, a fim de seguir rumo ao local objeto da vistoria imóvel rural 

denominado Sitio Águas Claras, na Gleba Renascer do Galera na Zona 

Rural da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, respeitando o 

croqui apresentado nos autos. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 

- CGJ, procedo a intimação das partes com antecedência mínima de 5 

(cinco) dias, conforme art. 466, §2º, do NCPC. Pontes e Lacerda, 

31/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003014-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA RICARTE DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON MARQUES DA SILVA OAB - 031.741.271-06 

(PROCURADOR)

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003014-26.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) PARTE AUTORA: AUTOR(A): PEDROSA 

RICARTE DO NASCIMENTO PROCURADOR: WANDERSON MARQUES DA 

SILVA PARTE RÉ: REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Certifico para os devidos fins que conforme ID 28131562, o 

perito nomeado Real Brasil Consultoria LTDA, designou o dia 20 de 

fevereiro de 2020 às 13h00 para realização da perícia, que terá como 

ponto de encontro o Fórum de Vila Bela da Santíssima Trindade, Rua 

Condé de Azanbuja, 354-466, Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 

78245-000, a fim de seguir rumo ao local objeto da vistoria imóvel rural 

denominado Sitio Águas Claras, na Gleba Renascer do Galera na Zona 

Rural da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, respeitando o 

croqui apresentado nos autos. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 

- CGJ, procedo a intimação das partes com antecedência mínima de 5 

(cinco) dias, conforme art. 466, §2º, do NCPC. Pontes e Lacerda, 

31/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003014-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA RICARTE DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON MARQUES DA SILVA OAB - 031.741.271-06 

(PROCURADOR)

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003014-26.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) PARTE AUTORA: AUTOR(A): PEDROSA 

RICARTE DO NASCIMENTO PROCURADOR: WANDERSON MARQUES DA 

SILVA PARTE RÉ: REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Certifico para os devidos fins que conforme ID 28131562, o 

perito nomeado Real Brasil Consultoria LTDA, designou o dia 20 de 

fevereiro de 2020 às 13h00 para realização da perícia, que terá como 

ponto de encontro o Fórum de Vila Bela da Santíssima Trindade, Rua 

Condé de Azanbuja, 354-466, Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 

78245-000, a fim de seguir rumo ao local objeto da vistoria imóvel rural 

denominado Sitio Águas Claras, na Gleba Renascer do Galera na Zona 

Rural da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, respeitando o 

croqui apresentado nos autos. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 

- CGJ, procedo a intimação das partes com antecedência mínima de 5 

(cinco) dias, conforme art. 466, §2º, do NCPC. Pontes e Lacerda, 

31/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001874-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FRANCINILDO DE SOUZA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001874-20.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

FRANCISCO FRANCINILDO DE SOUZA COSTA PARTE RÉ: REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Certifico para os devidos fins de direito 

que, o estudo psicossocial de ID 28682459 foi juntado aos autos. Assim 

com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vista para as partes se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. Pontes e Lacerda, 

31/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003798-66.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO CORDEIRO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003798-66.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

FABRICIO CORDEIRO RAMOS PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER 

Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 28263804 

apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar. Pontes e Lacerda, 

31/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003798-66.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO CORDEIRO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003798-66.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

FABRICIO CORDEIRO RAMOS PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER 

Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 28263804 

apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar. Pontes e Lacerda, 

31/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000641-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DALZIRO RODRIGUES DA SILVA (TESTEMUNHA)

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE (TESTEMUNHA)

José Aparecido Gonçalves (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000641-22.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

CARLOS ALBERTO MONTEIRO REU: CAB PONTES E LACERDA LTDA 

Vistos. Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para 

que seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que presente feito passou a tramitar como 

cumprimento de sentença. INTIME-SE a parte executada, na pessoa de 

seu(ua) advogado(a), via DJE, a CUMPRIR a sentença/acórdão, acrescido 

de custas processuais, se houver, no prazo de 15 dias, consignando, 

desde já, que não ocorrendo pagamento voluntário, no prazo estabelecido, 

o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários 

advocatícios de 10% sobre o valor da execução (art. 523 e seu § 1º, do 

NCPC). Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

proceda-se à liberação à parte credora mediante ALVARÁ. Transcorrido o 

prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que a parte 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO (art. 525, do NCPC). Havendo ou 

não impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE o 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias. Na sequência, à conclusão. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 31 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023611-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A M SANTANA - ME (REU)

ANTONIO MARCOS SANTANA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1023611-63.2017.8.11.0041 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): BANCO 

BRADESCO PARTE RÉ: REU: A M SANTANA - ME, ANTONIO MARCOS 

SANTANA Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, abro 

vista às partes para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

31/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000755-24.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WALDICLEY ALVES SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA CRISTINA SILVINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - MT13696-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000755-24.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Waldicley Alves Soares Réu (é, s): Marcela Cristina Silvino Vistos. 

ACOLHO a justificativa de Id: 28693627 e CONCEDO o prazo de 30 (trinta) 

dias para a realização do estudo psicossocial nos presentes autos. 

Ademais, INTIME-SE o autor, por meio de remessa dos autos, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca do requerimento de Id: 

26784574. Após, DÊ-SE VISTA dos autos ao Ministério Público, pelo prazo 

legal. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 31 de janeiro de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000744-92.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORMA PALASON RUIZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT16472-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000744-92.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso Réu (é, s): Norma Palason 

Ruiz Vistos. DEFIRO o pedido de Id: 27971729 e, para tanto, CONCEDO o 

prazo suplementar de 15 (quinze) dias para conclusão da perícia outrora 

determinada nos autos. Após, com a juntada do laudo, INTIMEM-SE as 

partes para que se manifestem. Em seguida, PROMOVA-SE nova 

conclusão do feito. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 31 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000753-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DIAS GOMES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CORRAL MORALES OAB - MT7641/B (ADVOGADO(A))

RICARDO BASSO OAB - MT12739-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000753-54.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso Réu (é, s): Jose Dias Gomes 

Vistos. DEFIRO o pedido de Id: 27971263 e, para tanto, CONCEDO o prazo 

suplementar de 15 (quinze) dias para conclusão da perícia outrora 

determinada nos autos. Após, com a juntada do laudo, INTIMEM-SE as 

partes para que se manifestem. Em seguida, PROMOVA-SE nova 

conclusão do feito. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 31 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000753-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DIAS GOMES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CORRAL MORALES OAB - MT7641/B (ADVOGADO(A))

RICARDO BASSO OAB - MT12739-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000753-54.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso Réu (é, s): Jose Dias Gomes 

Vistos. DEFIRO o pedido de Id: 27971263 e, para tanto, CONCEDO o prazo 

suplementar de 15 (quinze) dias para conclusão da perícia outrora 

determinada nos autos. Após, com a juntada do laudo, INTIMEM-SE as 

partes para que se manifestem. Em seguida, PROMOVA-SE nova 

conclusão do feito. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 31 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002513-38.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI DE CAMARGO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ROGÉRIO DE PAULA BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002513-38.2019.8.11.0013. 

EXEQUENTE: LUCI DE CAMARGO OLIVEIRA. EXECUTADO: LEANDRO 

ROGÉRIO DE PAULA BORGES. Vistos. Considerando o acordo realizado 

ao ID nº. 26573280, que alterou a guarda do adolescente, DETERMINO que 

se proceda com a intimação pessoal da genitora do infante – Valéria 

Petrocelli dos Santos Medeiros -, por mandado, no endereço informado em 

ID n.º 27064842, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a 

representação processual do adolescente. EXPEÇA-SE o necessário. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 31 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144238 Nr: 5358-31.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Oscar Lopes de Oliveira, CECÍLIA RAKEL BORGES DOS 

REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jenivaldo Ferreira da Silva, Maria Ivete da 

Silva, Gilson Marcos Rodrigues, Juliana Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Graziela Pinto Fernandes 

de Oliveira - OAB:13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 

11.048-B, Waldeci Leles Martins - OAB:4840-B/MT, WANESSA 

MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inaugurais, na forma do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo, com 

resolução do mérito, para:(I) DECLARAR rescindido o contrato denominado 

“INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREIOS 

POSSESSÓRIOS REFERENTE ÁREAS RURAIS COM BENFEITORIAS “AD 
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CORPUS” e respectivo termo de aditamento, entabulado entre as partes, e, 

por consectário lógico, DETERMINAR a reintegração dos autores na posse 

do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes.(II) CONDENAR os 

réus, solidariamente, a pagar aos autores, o valor mensal de R$ 1.200,00 

(mil e duzentos reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE (art. 406 do 

Código Civil), desde a data do vencimento da obrigação – 30/11/2016 - até 

a data da sentença.(III) DECLARAR a retenção do sinal pelos autores, no 

valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma do art. 418 do Código 

Civil.Tendo em vista que os autores sucumbiram em parte dos pedidos por 

eles formulados, a teor do art. 86 do CPC, CONDENO as partes ao 

pagamento das custas processuais e taxa judiciária, na proporção de 

50% (cinquenta por cento) para os autores e 50% para os réus, na forma 

do art. 82, §2º, do CPC.Diante da sucumbência recíproca, CONDENO as 

partes a pagar honorários advocatícios de sucumbência em favor dos 

advogados da parte contrária, no valor de R$ 114.074,00 (cento e 

quatorze mil, setenta e quatro reais), nos termos do art. 85, §2º, incisos I a 

IV, do Código de Processo Civil.Dispensado o registro na forma do Prov. 

nº 42/2008/CGJ/MT. Oportunamente, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

e, após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário.Por fim, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 181233 Nr: 9704-88.2018.811.0013

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Costa Silva, MATEUS BRITO SILVA, 

Renan Silva Santos, GONÇALO ABRÃO NASSARDEN NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANA HEDUYNA PAES LUCAS - 

OAB:17699/mt

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de fl. 186, INTIME-SE a causídica, via DJE, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove nos autos à prévia 

comunicação aos mandantes acerca da renúncia, conforme prevê o art. 

112, “caput”, do NCPC.

Neste sentido:

POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO 

CÍVEL. PEDIDO CONTRAPOSTO: REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RENÚNCIA 

DA PROCURADORA DA PARTE-AUTORA. 1. A teor do art. 112 do CPC/15, 

constitui dever do advogado que pretender renunciar ao mandato a 

demonstração de que deu ciência ao mandante, a fim de permitir a 

constituição de novo procurador. No caso sub judice, no entanto, tal 

procedimento não resultou observado pela procuradora-renunciante, pois 

não comprovou ter comunicado a apelante, dever que lhe competia com 

exclusividade. Nessas condições, ao tempo da prolação da sentença, 

permaneceu representando a autora, inexistindo, portanto, a apontada 

nulidade em razão da falta de intimação, pelo juízo, acerca da renúncia. 2. 

De outro lado, impositivo o reconhecimento de nulidade da nota de 

expediente de que intimou as partes da sentença, porquanto dela constou, 

unicamente, o nome do antigo procurador da demandante, que não mais 

detinha poderes para representá-la. Preliminar parcialmente acolhida, 

prejudicado o exame do mérito. (Apelação Cível Nº 70076268986, Décima 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima 

Moraes, Julgado em 12/04/2018). (TJ-RS - AC: 70076268986 RS, Relator: 

Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 12/04/2018, Décima Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/04/2018)

Com o decurso do prazo, à conclusão do feito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87980 Nr: 5700-81.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A, Manoel Archanjo 

Dama Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jones Cleiton Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine F. Garcia Duarte A. Pinto 

- OAB:6294-B/MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 5700-81.2013.811.0013

Código nº 87980

Vistos.

DEFIRO o pedido formulado na fl. 156 e, consequentemente, SUSPENDO o 

processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1º, 

do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 29 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81198 Nr: 3373-03.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aliete Barbosa Galindo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3373-03.2012.811.0013

Cód. nº. 81198

Vistos.

De partida, DEFIRO o pedido de desarquivamento.

Ademais, INTIME-SE a parte autora, por meio de seus advogados e via 

DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca do 

requerimento apresentado às fls. 191/197.

Após, à conclusão.

Pontes e Lacerda, 28 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86947 Nr: 4626-89.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Admilson Rosa Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 4626-89.2013.811.0013

Cód. nº. 86947

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ADMILSON RODA 

CORREIA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Compulsando os autos, verifico que a autarquia requerida realizou o 

pagamento do débito, conforme informado à fl. 134.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 
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na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 28 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 4117 Nr: 72-49.1992.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Oliveira da Cunha, Otaviano Azambuja 

de Oliveira, Benvindo Azambuja de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 72-49.1992.811.0013

Cód. nº. 4117

Vistos.

De proêmio, vislumbro que a parte exequente formulou pedido de 

aplicação de medidas executivas atípicas, então passo, pois, a 

analisá-las.

Pois bem.

O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso 

IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária.

O exequente, através da manifestação de folhas retro, requer a prática de 

atos executivos por meio atípicos.

É sabido que o aludido dispositivo legal consagra, de fato, a aplicação 

ampla e irrestrita do princípio da atipicidade dos meios executivos à 

execução de pagar quantia certa.

Nesta toada, embora não prevista no Novo CPC, a doutrina tem se 

declinado na possibilidade de se adotar outros meios de sub-rogação e 

coerção ao devedor, direta ou indiretamente, no entanto, com ressalvas.

Com efeito, a possibilidade conferida pelo ordenamento jurídico deve ser 

exercida com cautela e responsabilidade, a ponto de não contrariar a lei 

ou até mesmo os princípios do Direito.

Por isso, o ato expropriatório emanado pelo juízo deve ter como premissa 

a razoabilidade, não podendo influir demasiadamente no aspecto subjetivo 

do executado.

Neste sentido, entendo que as medidas atípicas devem ser aplicadas tão 

somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de 

satisfazer o direito do exequente.

De acordo com este entendimento, dispõe o Enunciado nº 12 do Fórum 

Permanente de Processualistas Civis: “A aplicação das medidas atípicas 

sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no 

cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. 

Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas 

tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por 

meio de decisão à luz do art. 489, § 1º, I e II”.

Seguindo este raciocínio, quanto às medidas típicas, o Código de Processo 

Civil estabelece um rol exemplificativo em seu art. 835, elencando uma 

ordem preferencial à disposição do credor para expropriar o patrimônio do 

devedor.

Diante de tais possibilidades, verifico que o exequente se utilizou do 

acesso ao sistema informatizado Bacenjud (fls. 134/137).

Ocorre que, quanto à suspensão do cartão de crédito, o art. 8º, do 

CPC/2015, preceitua que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não 

atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e 

promover a dignidade da pessoa humana, observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade.

 Ora, se o executado não possui dinheiro em espécie suficiente para 

pagar as suas dívidas, seja espontaneamente ou através de atos 

expropriatórios pelo sistema Bacenjud, vedar-lhe o acesso ao crédito por 

tempo indeterminado é medida extremamente gravosa.

Ademais disso, o Código de Processo Civil estabelece uma medida 

executiva diversa, cuja finalidade é dificultar o acesso ao crédito pelo 

devedor, cujos efeitos práticos são semelhantes ao requerido pelo credor, 

que é a inserção do nome do devedor no cadastro de inadimplentes 

(NCPC, art. 782, §3º).

Portanto, diante de tais fundamentos, INDEFIRO a aludida pretensão.

Quanto à pretensão de apreensão de passaporte, a medida é 

extremamente desarrazoada.

Seja porque não há quaisquer informações de que o executado tenha 

passaporte e, ainda, acima de tudo, a medida é inconstitucional, pois, ao 

restringir a entrada ou a saída do executado do País, acaba por ofender o 

direito de ir e vir, expressamente previsto no art. 5º, inciso XV, da 

Constituição da República Federativa do Brasil.

Acerca da matéria, colho do entendimento jurisprudencial do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “in verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL - HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO - ESGOTAMENTO 

DAS MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS - ALTO PADRÃO DE VIDA DO 

EXECUTADO - ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - ART. 139, 

IV, CPC - SUSPENSÃO DA CNH - POSSIBILIDADE - APREENSÃO DO 

PASSAPORTE - VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE 

LOCOMOÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1 - O art. 139, IV, do 

CPC autoriza a adoção, pelo Magistrado, das denominadas medidas 

executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas 

indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao 

cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária. Contudo, a alternativa processual deve ser 

precedida do esgotamento de todas as demais medidas típicas tomadas 

em execução. 2-Nos autos de origem, todas as medidas executivas típicas 

foram adotadas, ao tempo em que o juízo a quo constatou que o 

executado/paciente possui alto padrão de vida, incompatível com a 

alegada ausência de patrimônio para arcar com o pagamento da dívida, 

motivo pelo qual cabível a suspensão de sua Carteira Nacional de 

Habilitação como forma de incentivá-lo ao cumprimento da obrigação. 3-A 

suspensão da CNH não ofende o direito constitucional de ir e vir previsto 

no art. 5º, XV, da CF, porquanto a locomoção do paciente poderá se dar 

livremente por outros meios. 4-De outro lado, a apreensão do passaporte 

constitui ofensa ao referido direito de ir e vir, tendo em vista a absoluta 

necessidade do documento para ausentar-se do território nacional. 5 - 

O rdem pa rc ia lmen te  c o n c e d i d a .  ( A c ó r d ã o  n . 1 0 1 6 5 1 6 , 

20160020486102HBC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5ª 

TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 

17/05/2017. Pág.: 553/557) - destaquei.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de apreensão de passaporte do (s) 

executado (s).

Por fim, acerca do pedido de suspensão da Carteira Nacional de 

Habilitação, é oportuno consignar que o art. 789, do CPC, dispõe que “o 

devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o 

cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em 

lei”.

Portanto, a responsabilidade do devedor é exclusivamente patrimonial.

A execução de crédito não pode ir além do patrimônio atual ou futuro para 

atingir a própria pessoa do devedor.

Ademais, as restrições impostas (proibição de dirigir e impedimento de 

utilização de cartão de crédito) não trarão utilidade prática ao processo de 

execução em que se busca a expropriação de bens para satisfação da 

dívida.

Observa-se que as medidas previstas no inciso IV do art. 139 do CPC, 

devem ser adotadas excepcionalmente e devidamente fundamentada, com 

observação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e 

especialmente visando, como dito, a utilidade prática da medida e a 

pertinência em relação ao que se busca com o processo, no caso, 

satisfação de respeitado o principio da menor onerosidade previsto no art. 

805, do NCPC.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, “in verbis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Pretensão 

de determinar o bloqueio do passaporte do executado, a suspensão de 

sua CNH e o cancelamento de seus cartões de crédito. 

INADMISSIBILIDADE: O art. 789 do CPC/2015 estabelece que o devedor 

responde com seus bens presentes e futuros para o cumprimento de 

suas obrigações. Suspensão da CNH e apreensão do passaporte que 

poderiam violar o direito de locomoção constitucionalmente assegurado. 

Cancelamento do cartão de crédito que não traria efetividade ao processo. 

Medidas que não guardam correspondência com os princípios da 
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execução. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento n° 2037572-63.2017.8.26.0000, Relator: ISRAEL GOES DOS 

ANJOS, 37ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 11/04/2017; 

Data de registro: 17/04/2017)”.

Ainda:

“Habeas corpus' Ação de execução por quantia certa - Decisão que 

determinou a apreensão do passaporte e a suspensão da CNH do 

executado, até que efetue o pagamento do débito exequendo, fundamento 

no art. 139, IV, do NCPC - Remédio constitucional conhecido e liminar 

concedida. Medidas impostas que restringem a liberdade pessoal e o 

direito de locomoção do paciente Inteligência do art. 5º, XV, da CF - Limites 

da responsabilidade patrimonial do devedor que se mantêm circunscritos 

ao comando do art. 789, do NCPC. Impossibilidade de se impor medidas 

que extrapolem os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Ação 

procedente para conceder a ordem. (Habeas Corpus n° 

2183713-85.2016.8.26.0000, Relator MARCOS RAMOS, 30ª Câmara de 

Direito Privado; Data do julgamento: 29/03/2017; Data de registro: 

12/04/2017)”.

Portanto, muito embora as cláusulas gerais como aquela trazida pelo art. 

139, IV, do Código de Processo Civil de 2015 sejam abstratas e genéricas, 

porque se utilizam propositalmente de conceitos indeterminados para lhes 

permitir maior alcance, sua concretude deve ser extraída do próprio litígio 

enfrentando pelo Juiz, que, dessa forma, não está autorizado a 

implementar toda e qualquer providência porventura requerida pela parte 

interessada no cumprimento da obrigação.

Não há como afastar a conclusão de que a suspensão da CNH da parte 

devedora afigura-se demasiadamente gravosa, pois à sua intensidade não 

correspondente a relevância do bem jurídico que se pretende tutelar com a 

satisfação da execução.

 Na verdade, medidas dessa natureza não têm adequação ao fim a que se 

destina, ou seja, não são capazes de satisfazer o crédito, pois 

representam exclusivamente coação à pessoa do devedor, incompatível 

com a moderna concepção da obrigação, consubstanciada na 

responsabilidade exclusivamente patrimonial do devedor, e divorciada da 

garantia constitucional da liberdade e a proibição da prisão do devedor e, 

consequentemente, de todo e qualquer meio de obter a satisfação da 

obrigação mediante a violação de direitos fundamentais da pessoa, que 

não podem ser sacrificados sem observância ao princípio da 

proporcionalidade.

Diante de tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de suspensão da Carteira 

Nacional de Habilitação da parte executada.

Assim sendo, INTIME-SE a exequente, por meio de seus advogados e via 

DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

pertinente ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 29 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92585 Nr: 3911-13.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orelio Gonçalves Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 3911-13.2014.811.0013

Código nº 92585

Vistos.

ORELIO GONÇALVES SOBRINHO, devidamente qualificado, apresentou 

pedido de cumprimento de sentença (fls. 82/85), requerendo que o 

Instituto Nacional do Seguro Social fosse intimado para pagar o montante 

de R$ 10.610,58 (dez mil, seiscentos e dez reais e cinquenta e oito 

centavos), quantia tornada líquida após a implantação do benefício 

previdenciário contido nos autos.

Após ter sido intimado, a autarquia ré apresentou impugnação às fls. 

88/90, dando conta de que o valor a ser pago à exequente seria de R$ 

898,76 (oitocentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos).

Com efeito, apesar da divergência dos cálculos, a exequente anuiu com o 

valor atribuído pelo executado e, por consequência, requereu a expedição 

de ordem de pagamento.

Deste modo, considerando a concordância quanto ao cálculo trazido às 

fls. 89/90, HOMOLOGO o seu teor e, ademais, DETERMINO:

I – a confecção de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência 

do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a realização do 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 158,74 (cento e 

cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos), em benefício de Orelio 

Gonçalves Sobrinho (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 405/2016-CJF), 

expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se o pagamento 

na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito e;

II – a confecção de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência 

do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a realização do 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 740,02 (setecentos e 

quarenta reais e dois centavos), em benefício de Fabricio de Almeida 

Teixeira (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 405/2016-CJF), expedindo-se a 

requisição de pequeno valor e fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

INTIME-SE via DJE.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 29 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 28902 Nr: 3790-97.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDONÉSIA LUZIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT., Fernando Henrique Viola de Almeida - OAB:355.024 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 3790-97.2005.811.0013

Código nº 28902

Vistos.

LINDONÉSIA LUZIA DA SILVA, devidamente qualificada, apresentou 

pedido de cumprimento de sentença (fls. 184/188), requerendo que o 

Instituto Nacional do Seguro Social fosse intimado para pagar o montante 

de R$ 83.698,82 (oitenta e três mil, seiscentos e noventa e oito reais e 

oitenta e dois centavos), quantia tornada líquida após a implantação do 

benefício previdenciário contido nos autos.

Após ter sido intimado, a autarquia ré apresentou impugnação às fls. 

191/195, dando conta de que o valor a ser pago à exequente seria de R$ 

52.616,72 (cinquenta e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta e 

dois centavos).

Com efeito, apesar da divergência dos cálculos, a exequente anuiu com o 

valor atribuído pelo executado e, por consequência, requereu a expedição 

de ordem de pagamento.

Deste modo, considerando a concordância quanto ao cálculo trazido à fl. 

195, HOMOLOGO o seu teor e, ademais, DETERMINO:

I – a confecção de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência 

do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a realização do 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 47.833,38 (quarenta e 

sete mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos), em 

benefício de Lindonésia Luzia da Silva (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 

405/2016-CJF), expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se 

o pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito e;

II – a confecção de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência 

do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a realização do 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 4.783,34 (quatro mil, 

setecentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos), em benefício 

de Fernando Henrique Viola de Almeida (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 

405/2016-CJF), expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se 

o pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito.

INTIME-SE via DJE.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 29 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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 Cod. Proc.: 53002 Nr: 4280-80.2009.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio Elias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenézio Peres Farineli, Milva Vasques, 

Madeireira Vasques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Israel Moreira de Almeida - 

OAB:9789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex José Silva - 

OAB:9.053/MT, Ubaldo Resende da Silva - OAB:3315-B/MT

 Autos do processo nº. 4280-80.2009.811.0013

Cód. nº. 53002

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por FLÁVIO ELIAS DE 

SOUZA contra VALDENÉZIO PERES FARINELI, MILVA VASQUES e 

MADEIREIRA VASQUES.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 557/558 as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso.

Em seguida, o acordo foi devidamente homologado por este juízo (fl. 559), 

permanecendo o processo suspenso até o efetivo cumprimento da 

transação.

Mais adiante, o autor foi devidamente intimado para manifestar acerca do 

cumprimento da transação, todavia, manteve-se inerte (fl. 563).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante da inércia da parte requerente, conclusão outra não se pode 

chegar senão de que o acordo foi devidamente cumprido. Sendo assim, a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

DETERMINO o desapensamento do feito.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

 Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 29 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 94539 Nr: 5390-41.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCM, Marli Ribeiro Choma

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 5390-41.2014.811.0013

Código nº 94539

Vistos.

Trata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO 

DEFICIENTE proposta por DANIELE CHOMA MARTINS, devidamente 

qualificada, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Carreou a inicial os documentos de fls. 13/62.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação às fls. 65/78, arguindo 

apenas questões concernentes ao mérito.

Apesar de devidamente intimada, a autora não apresentou sua 

impugnação (fl. 82).

Submetida à perícia médica, o laudo foi juntado às fls. 94/101.

 Mais adiante, às fls. 127/128, foi anexado o relatório social referente ao 

estudo realizado no âmbito doméstico e familiar da autora.

Em decisão proferida à fl. 134, determinou-se que a autora regularizasse 

sua representação processual, bem como que a autarquia ré 

apresentasse o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais 

(CNIS) atualizado da autora.

A requerida, por sua vez, apresentou contestação de forma intempestiva 

às fls. 137/148. Contudo, trouxe aos autos o extrato do CNIS, conforme 

determinação deste juízo.

Em seguida, a autora apresentou os documentos necessários para a sua 

regularização processual (fls. 153/157).

Os autos vieram conclusos.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

De inicio, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor, para que seja 

procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar Daniele Choma Martins como autora da ação, bem 

como excluindo a sua representante do polo ativo.

Ademais, a Lei nº 8.742/1992 regula o benefício assistencial em questão, 

estabelecendo como requisitos à sua concessão: a) idade superior a 

sessenta e cinco anos (alteração decorrente da Lei nº 10.741/2003 – 

Estatuto do Idoso) ou deficiência que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 

uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, 

comprovada mediante laudo médico; b) ausência de meios para prover a 

própria manutenção ou de tê-la provida pela família; e c) renda familiar per 

capita inferior a ¼ (um quarto) de salário-mínimo.

Tal benefício é inacumulável com qualquer outro no âmbito da seguridade 

social ou de outro regime, salvo a assistência à saúde (art. 20, § 4º, da Lei 

nº 8.742/1993), sujeitando-se à revisão a cada dois anos para avaliação 

da continuidade das condições que lhe deram origem (art. 21, “caput”). Do 

exposto, resulta que a concessão do benefício está condicionada à prova 

de que a pessoa é portadora de deficiência e não possua outro meio de 

prover a própria subsistência, nem de tê-la provida por sua família.

Com base no laudo médico de fls. 94/100 é de se reconhecer a 

incapacidade da autora para o trabalho, conjugado aos problemas sérios 

de saúde. Assim, verifico que a autora não tem condição de exercer 

qualquer labor, conforme relatório médico, satisfazendo um dos requisitos 

legais para a concessão do benefício pleiteado.

A hipossuficiência econômica, por sua vez, está caracterizada pela 

ausência de meios para prover a própria subsistência ou de tê-la provida 

pela família, referente à renda per capita inferior a ¼ (um quarto) do 

salário mínimo. Antes, porém, é de se salientar que o critério de aferição 

da renda mensal, estabelecido no art. 20, § 3º, da Lei nº 8.743/1993, não 

impede que a miserabilidade da parte autora e de seu grupo familiar seja 

aferida mediante outros elementos probatórios.

No caso dos autos, a avaliação socioeconômica declarou que a autora 

não trabalha e que vive com sua mãe e dois irmãos. Além disso, o estudo 

relatou, ainda, que a família não possui renda, motivo pelo qual, entendo 

que está comprovado o estado de miserabilidade da autora.

Vale ressaltar, que o estudo socioeconômico informou que a requerente 

recebe benefício previdenciário. Sendo assim, observa-se por meio do 

extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), jungido às 

fls. 149/150, que se trata do benefício pleiteado na presente demanda, o 

qual a autarquia requerida concedeu-lhe na seara administrativa a autora.

A esse respeito, colhe-se da jurisprudência do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região o seguinte precedente, a fim de ilustrar a 

conclusão a que se chega no bojo deste decisório:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DO 

ART. 20 DA LEI Nº 8.742/93 PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. JUROS 

E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 

DO STJ.

1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o 

conteúdo econômico do pleito, sendo, portanto, inaplicável o § 2º do art. 

475 do CPC. Súmula 490 do STJ. Igualmente não incide o § 3º desse artigo, 

tendo em vista que a sentença não se fundamentou em jurisprudência do 

plenário do STF ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior 

competente.

2. O benefício de prestação continuada é uma garantia constitucional, de 

caráter assistencial, previsto no art. 203, inciso V, da Constituição 

Federal, e regulamentado pelo art. 20 da Lei nº 8.742/93, que consiste no 

pagamento de um salário mínimo mensal aos portadores de deficiência ou 
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idosos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção 

e nem de tê-la provida pelo núcleo familiar.

3. Demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos previstos no 

art. 20 da Lei n. 8.742/93, impõe-se a manutenção da sentença que 

concedeu o benefício de amparo assistencial pleiteado e sem o qual o 

grupo familiar não pode auferir uma vida com o mínimo de dignidade.

4. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal.

5. Honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 

n. 111 do STJ e da jurisprudência consolidada desta Corte.

6. Apelação do INSS e remessa oficial parcialmente providas para fixar o 

pagamento dos juros e correção monetária conforme orientações do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal e para que a verba honorária seja 

fixada na forma acima expendida.

 (TRF1, AC 0070262-33.2015.4.01.9199/MG, Rel. DESEMBARGADORA 

FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

01/06/2016)

Assim, têm-se os requisitos para concessão do amparo social, em que 

pese ter sido fundamento de defesa alegado na contestação, 

encontram-se superados, uma vez que a própria autarquia concedeu 

administrativamente o benefício pleiteado.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de 

CONCEDER o benefício assistencial de prestação continuada ao deficiente 

à autora DANIELE CHOMA MARTINS, devidamente qualificada nos autos, 

no valor de 100% (cem por cento) do salário mínimo vigente no país, cujo 

termo “a quo” deverá retroagir à data do indeferimento administrativo, qual 

seja, 5 de julho de 2010 (fl. 20).

O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a 

incidência de juros de mora, a partir da citação, na forma que dispõe o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante 

preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. 

DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE por meio de requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça 

Federal os honorários periciais fixados às fls. 83/83vº em R$ 600,00 

(seiscentos reais), nos moldes da Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região.

Em não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

da sentença, uma vez que o presente caso, a condenação imposta à 

parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do NCPC, 

não sendo necessário a remessa dos autos ao Egrégio TRF 1 para 

reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: (i) nome da segurada: DANIELE CHOMA 

MARTINS; (ii) benefício concedido: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA AO DEFICIENTE; (iii) renda mensal atual: 100% 

(CEM POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO; (iv) data de início do benefício 

(DIB): 5 DE JULHO DE 2010; (v) renda mensal inicial (RMI): FIXADA 

JUDICIALMENTE; (vi) data do início do pagamento: NÃO SE APLICA.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 30 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43878 Nr: 486-85.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmares de Jesus Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, intimo a parte exequente para manifestação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43877 Nr: 485-03.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmares de Jesus Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, intimo a parte exequente para manifestação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43913 Nr: 555-20.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisco da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, intimo a parte exequente para manifestação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63806 Nr: 4145-97.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os alvarás eletrônicos relativos aos presentes autos foram 

expedidos, podendo ser consultados através do sítio eletrônico do Banco 

do Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137740 Nr: 2735-91.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSE EVARISTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE integralmente a decisão proferida à ref. 135, concernente à 

expedição da requisição complementar de pequeno valor (RPV), 

observando-se o cálculo à fl. 182.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 43706 Nr: 324-90.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deolcisa José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, INTIME-SE o 

Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação ao 

cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando 

demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo “in albis”, seja 

pela concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do 

Presidente do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

observando-se o cálculo apresentado às fls. 257/258, independentemente 

de novo despacho.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87573 Nr: 5275-54.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS LEAL RODRIGUES, Simei Molina de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o executado para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar quais são 

e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observando-se o 

endereço à fl. 379.

Ressalto que a inatividade injustificada do devedor poderá ensejar 

aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em 

execução (NCPC, art. 774, V).

 Com a juntada do mandado nos autos e não havendo indicação de bens à 

penhora, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para se manifestar em 

termos de prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161976 Nr: 1305-70.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaraci Antonio da Silva, José Jamil Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 83/84, tendo em vista que não houve, até o 

momento, a citação da parte executada.

Ademais, AGUARDE-SE a devolução do mandado expedido nos autos (fl. 

58).

Em havendo prazo extrapolado, DETERMINO que a secretaria empreenda 

nova cobrança junto à Central de Mandados, a fim de que sejam adotadas 

as providências necessárias para o seu efetivo cumprimento.

Com a devolução do mandado, INTIME-SE o exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o 

que entender pertinente ao prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95586 Nr: 158-14.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUABI NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hernandes Costa Leandro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado na fl. 247 e, consequentemente, SUSPENDO o 

processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1º, 

do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 114218 Nr: 1664-88.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zequias Andrade Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedicto Celso Benicio Júnior 

- OAB:131.896-SP, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 Vistos.

INDEFIRO os pedidos de expedição de ofício à Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), a Capitania dos Portos e a Instituições financeiras, 

consignando a fundamentação proferida na decisão de ref. 125.

INDEFIRO, ainda, a expedição de ofício a Superintendência de Seguros 

Privados (SUSEP), uma vez que já foi realizada nos autos (fl. 228).

Por outro lado, DEFIRO a expedição de ofício à Confederação Nacional das 

Empresas de Seguros Sociais – CNSeg –, para informar, no prazo de 5 

(cinco) dias, eventual existência de investimentos em nome da parte 

executada aplicados em previdência privada.

Neste sentido:

“Execução prolongada e sem sucesso. Requerimento para expedição de 

ofício à CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros 

Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização) 

é legítimo para tentativa de localização de eventuais fundos de previdência 

privada dos sócios executados. (TRT, Agravo de petição: 

00816001620065020046/SP, 17ª Turma, Publicação: 19/12/2014, 

Julgamento: 4/12/2014, Relator: Maria de Lourdes Antonio).

Após, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus advogados e via 

DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se, sob pena de 

arquivamento.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 52536 Nr: 3865-97.2009.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGdSL, Robson de Souza Lascosque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenézio Peres Farineli, Milva Vasques, 

Milva Vasques - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Israel Moreira de Almeida - 

OAB:9789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex José Silva - 

OAB:9.053/MT, Ubaldo Resende da Silva - OAB:3315-B/MT

 Autos do processo nº. 3865-97.2009.811.0013

Cód. nº. 52536

Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença.

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus advogados e via DJE, a 

cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), ambos sobre o valor da execução (art. 523, § 1º, do 

NCPC).

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a 

parte exequente também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que traga aos autos nova planilha de débito, já 

acrescida da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, 

requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 29 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145815 Nr: 6060-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Manenti & Manenti Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI DURANTE, VIRGINIA SOETH DURANTE, 

Fernanda Soeth Durante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDERLEY BECKER - 

OAB:19518

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de fl. 484, INTIME-SE o autor, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o 

recolhimento das custas relativo ao desarquivamento do feito.

Decorrido o prazo encimado e não havendo manifestação, o que deverá 

ser certificado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88834 Nr: 740-48.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Medeiros da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os alvarás eletrônicos relativos aos presentes autos foram 

expedidos, podendo ser consultados através do sítio eletrônico do Banco 

do Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6205 Nr: 2137-70.1999.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Empresa Funerária Paz Eterna Ltda, Alci Costa Mozer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joadir Tejada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danny Kelso Tejada - 

OAB:9919/MT, Jaime Santana Orro Silva - OAB:6072-B/MT

 Certifico que os alvará eletrônico relativo aos presentes autos foram 

expedidos, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco 

do Brasil S/A. Assim, abro vista dos autos às partes para manifestação, 

no prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003275-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

C. CELIDONIO NETO & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT5111-O (ADVOGADO(A))

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAEL SIQUEIRA DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003275-54.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): C. 

CELIDONIO NETO & CIA LTDA - ME PARTE RÉ: REU: ISAEL SIQUEIRA DE 

SOUZA Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 

28178349 apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 31/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003275-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

C. CELIDONIO NETO & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT5111-O (ADVOGADO(A))

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAEL SIQUEIRA DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003275-54.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): C. 

CELIDONIO NETO & CIA LTDA - ME PARTE RÉ: REU: ISAEL SIQUEIRA DE 

SOUZA Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 

28178349 apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 31/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 
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juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001592-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILSO MANFRIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MS6611-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001592-16.2018.8.11.0013 Autor (a, s): 

Nilso Manfrin Réu (é, s): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S/A Vistos. Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor 

para que seja procedida a regularização dos registros e da autuação do 

feito, fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como 

cumprimento de sentença. INTIME-SE a parte executada, na pessoa de 

seus advogados e via DJE, a cumprir a sentença/acórdão, acrescido de 

custas processuais, se houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde 

já, que não ocorrendo pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da 

execução (art. 523, § 1º, do NCPC). Efetuado o pagamento e não havendo 

impugnação pelo devedor, PROCEDA-SE à liberação à parte credora 

mediante alvará. Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação (art. 525, do NCPC). Havendo impugnação ao cumprimento de 

sentença, MANIFESTE-SE a parte exequente também em 15 (quinze) dias. 

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que traga aos autos nova planilha de débito, já 

acrescida da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, 

requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento. Às providências. Pontes e Lacerda, 31 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001716-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA TOSTA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001716-96.2018.8.11.0013 Autor (a, s): 

Edna Maria Tosta Souza Réu (é, s): Instituto Nacional da Seguridade Social 

Vistos. EDNA MARIA TOSTA SOUZA, devidamente qualificada, 

apresentou pedido de cumprimento de sentença (Id. 26349162), 

requerendo que o Instituto Nacional do Seguro Social fosse intimado para 

pagar o montante de R$ 25.114,23 (vinte e cinco mil, cento e quatorze 

reais e vinte e três centavos). Após ter sido intimado, a autarquia ré 

apresentou impugnação no Id: 28037550, dando conta de que o valor a 

ser pago à exequente seria de R$ 12.649,97 (doze mil, seiscentos e 

quarenta e nove reais e noventa e sete centavos). Com efeito, apesar da 

divergência dos cálculos, a exequente anuiu com o valor atribuído pelo 

executado e, por consequência, requereu a expedição de ordem de 

pagamento. Deste modo, considerando a concordância quanto ao cálculo 

trazido nos Ids: 28037553 a 28037555, HOMOLOGO o seu teor e, 

ademais, DETERMINO: I – a confecção de expediente administrativo, a ser 

remetido à Presidência do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

para a realização do pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 

10.814,98 (dez mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e oito centavos), 

em benefício de Edna Maria Tosta Souza (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 

405/2016-CJF), expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se 

o pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito e; 

II – a confecção de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência 

do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a realização do 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 1.834,99 (mil, 

oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), em 

benefício de Gilmar Antonio do Prado Júnior (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 

405/2016-CJF), expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se 

o pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito. 

Por fim, atenda-se conforme requerido no Id. 28447397, expedindo ofício à 

Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, informando 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias o cumprimento da diligência, sob pena 

de incidência de multa diária (arts. 536, § 1º e 537 do NCPC), a ser 

oportunamente arbitrada, devendo, para tanto, serem encaminhados os 

documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito. 

CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do 

Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito 

da possibilidade de arbitramento da multa-diária. INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE 

o necessário. Pontes e Lacerda, 31 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002294-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RAMIRES VIANA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DA SILVA CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA COSTA BARROS OAB - MT25368/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002294-25.2019.8.11.0013 EXEQUENTE: 

SIMONE RAMIRES VIANA. EXECUTADO: EDSON DA SILVA CARVALHO 

Vistos. Cuida-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

apresentado por EDSON DA SILVA CARVALHO, em desfavor de G. V. C. 

representada por sua genitora Simone Ramires Viana, todos devidamente 

qualificados nos autos. O requerido foi citado para pagar o débito 

alimentar no valor de R$ 949,54 (novecentos e quarenta e nove reais e 

cinquenta e quatro centavos). Não concordando com o débito, apresentou 

a impugnação de ID n.º 23907445 alegando sobre a inexigibilidade da 

obrigação. A exequente manifestou-se em ID n.º 24847799 pela rejeição 

da impugnação, requerendo, por fim, a utilização de meios expropriatórios 

para recebimento da quantia pleiteada. Em ID n.º 25376234 requereu o 

executado pela suspensão do feito. Com vista dos autos, a exequente 

manifestou-se pelo indeferimento da suspensão (ID n.º 27062918). Após 

novo requerimento de suspensão (ID n.º 28515520), os autos vieram-me 

conclusos. É o que basta relatar. Fundamento. Decido. Inicialmente, passo 

a analisar o pedido de suspensão do presente processo, sob a alegação 

de que o executado não possui vínculo genético de paternidade com a 

infante, ora exequente. Neste sentido, informa o executado que está em 

trâmite Ação Negatória de Paternidade c/c Exoneração de Obrigação 

Alimentar, de n.º 1003469-54.2019.8.11.0013, de modo que o presente 

feito deve ser suspenso até o deslinde final daquele processo. Contudo, 

enquanto na demanda de exoneração busca-se provimento jurisdicional 

para fazer cessar o dever de prestar alimentos – sendo que eventual 

sentença de procedência terá efeitos ex nunc, não atingido, portanto, 

eventuais execuções em trâmite -, no cumprimento de sentença a intenção 

é compelir o alimentante a pagar prestações que estejam em atraso, 

referentes a direitos já adquiridos pela parte alimentanda. Assim sendo, 

não há de se falar em suspensão do processo com fundamento no art. 

313, V, “a”, do NCPC, uma vez que este processo não depende, em nada, 

do mencionado processo que visa a exoneração alimentícia. Neste mesmo 

sentido, colaciono o seguinte aresto, “in verbis”: “CONFLITO NEGATIVO DE 
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COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DEMANDA 

AJUIZADA PERANTE O JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, O QUAL ALEGOU 

SER INCOMPETENTE PARA APRECIAR O FEITO, SOB O ARGUMENTO DE 

QUE TRAMITAM CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA ENVOLVENDO O MESMO 

TÍTULO JUDICIAL PERANTE UNIDADE JUDICIÁRIA. ALEGAÇÃO DO JUÍZO 

SUSCITANTE NO SENTIDO DE QUE INEXISTE CONEXÃO OU RISCO DE 

PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES A JUSTIFICAR A REUNIÃO DAS 

DEMANDAS PARA APRECIAÇÃO PELO MESMO ÓRGÃO JULGADOR. 

ACOLHIMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS QUE PRODUZ 

EFEITOS EX NUNC, NÃO ATINGINDO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM 

TRÂMITE. (. . .) A ação que visa a execução de pensão alimentícia, de 

forma alguma, está vinculada àquela que busca a exoneração. São 

institutos diferentes, com procedimentos distintos, eis que a ação de 

exoneração rege-se pelo rito ordinário, ao passo que a execucional segue 

o Livro II do CPC. Enquanto a execucional trata dos débitos pretéritos, 

oriundos de direito já constituído, a demanda exoneratória possui efeito ex 

nunc, não podendo atingir a dívida em cobrança via execução, restando 

clara a distinção entre as pretensões de cada demanda (...).” (TJ-SC - CC: 

00023165020178240000 Blumenau 0002316-50.2017.8.24.0000, Relator: 

André Carvalho, Data de Julgamento: 14/06/2018, Primeira Câmara de 

Direito Civil, negritei). Nesta senda, INDEFIRO o pedido de suspensão do 

feito. Começo, portanto, a tratar sobre a impugnação ao cumprimento de 

sentença. O art. 525, §1º, do NCPC, estabelece um rol taxativo de matérias 

passíveis de alegação na impugnação ao cumprimento de sentença, de 

maneira que questões arguidas e não previstas na respectiva relação, 

enseja a rejeição da impugnação. Neste viés: “E M E N T A – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE NA FASE DE CONHECIMENTO – 

IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DA MATÉRIA – ARTIGO 525, § 1º, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ROL TAXATIVO. O art. 525, § 1º, do 

Código de Processo Civil, cujo rol é taxativo, estabelece as matérias 

passíveis de alegação na impugnação ao cumprimento de sentença. A 

arguição de questões não previstas na respectiva relação enseja a 

rejeição da impugnação. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MS - AI: 

14020382920198120000 MS 1402038-29.2019.8.12.0000, Relator: Des. 

Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 15/04/2019, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 17/04/2019, negritei). Cristalinamente, a impugnação 

apresentada pelo executado visa exibir sua suposta dificuldade financeira 

em arcar com os alimentos, ou discutir a despesa que, segundo ele, 

ocorre de maneira excessiva. Ocorre que não é possível a discussão 

sobre a necessidade ou não dos alimentos devidos no âmbito do 

cumprimento de sentença. A eleição sobre o fato dos alimentos serem ou 

não devidos ocorre em momento anterior e não no âmbito executivo, 

procedimento extremamente célere e cujo escopo, para sua deflagração, 

é justamente a indispensabilidade de tais alimentos. A alegação de não 

possuir condições financeiras para arcar com a pensão alimentícia e que 

seu patrimônio não lhe proporciona renda suficiente para arcar com o 

pagamento desta, não se revela plausível a exonerá-lo do seu dever, 

devendo procurar os meios adequados no sentido de reduzir ou 

exonerar-se da obrigação. Neste sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO RECONHECIDA PELO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO CASSADO. NÃO PAGAMENTO DE 

PENSÃO ALIMENTÍCIA. REDISCUSSÃO DA NECESSIDADE/POSSIBILIDADE 

DOS ALIMENTOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO 

CABIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE. 

AGRAVO DESPROVIDO. I - Reconhecida a omissão no acórdão pelo 

Superior Tribunal de Justiça, imperioso o exame da tese sobre a qual não 

se pronunciou este tribunal. II - Impossível discutir sobre a necessidade ou 

não dos alimentos devidos no âmbito da execução. A eleição sobre o fato 

dos alimentos serem ou não devidos para garantir a sobrevida do cônjuge, 

ocorre em momento anterior e não no âmbito executivo. Justificativa 

rejeitada porquanto incabível. III - Embargos de declaração acolhidos. 

Concedido efeito infringente para desprover o instrumental e manter 

inalterada a decisão recorrida.” (TJ-GO - AI: 02033836120188090000, 

Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 13/09/2019, 

4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/09/2019, negritei). 

Sabidamente, os argumentos atinentes ao binômio alimentar 

(desnecessidade da exequente e impossibilidade do executado) 

extravasam o objeto da impugnação ao cumprimento de sentença, pois 

não se opõe à certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo ora 

executado, devendo ser objeto de exame na competente seara revisional 

de alimentos, conforme entendimento consolidado: “APELAÇÃO CÍVEL. 

FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. DISCUSSÃO ACERCA DO BINÔMIO POSSIBILIDADE E 

NECESSIDADE. DESCABIMENTO. É cabível a execução de alimentos 

quando a dívida é líquida, certa e exigível, sendo descabido questionar, em 

sede de embargos do devedor, a adequação ou não do quantum da 

obrigação alimentar, discussão esta que somente pode ser travada no 

âmbito de uma ação revisional. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AC: 

70078568979 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de 

Julgamento: 01/08/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/08/2018, negritei). Portanto, diante de todos os 

motivos expostos, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada pelo executado e, por consequência, DEFIRO o pedido 

formulado pela exequente em ID n.º 24847799, em observância à trilha 

percorrida pela iterativa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça 

(nesse sentido: AgRg no Ag 1.034.295/SP, Rel. Ministro Vasco Della 

Giustina [Desembargador Convocado do TJ/RS], Terceira Turma, julgado 

em 15/09/2009, DJe 09/10/2009; e AgRg no REsp 1427836/SP, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 

29/04/2014). Em assim sendo, OFICIE-SE a agência da Caixa Econômica 

Federal sediada no Município de Pontes e Lacerda, solicitando 

informações acerca da disponibilidade de saldo de PIS/PASEP e/ou FGTS 

em nome do executado Edson da Silva Carvalho, devidamente qualificado 

nos autos. Na hipótese de existência de saldo positivo, ORDENO, desde já, 

que se proceda ao respectivo bloqueio até o montante total da dívida 

atualizada por meio do cálculo de ID nº. 21707057, pg. 5, no valor de R$ 

949,54 (novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro 

centavos). Posteriormente, DETERMINO a sua transferência à Conta Única 

do Poder Judiciário, no prazo de 5 (cinco) dias, mediante a expedição de 

alvará para tal diligência, caso seja necessário, que desde já fica 

autorizada. Após cumpridas as determinações anteriores, OFICIE-SE o 

Departamento da Conta Única solicitando-se a vinculação dos valores 

penhorados a este processo Ao final, INTIMEM-SE, a respeito da penhora, 

(i) os exequentes, por meio de remessa dos autos à Defensoria Pública, e 

(ii) o executado, por meio de publicação via DJE (conforme dicção do art. 

346, “caput”, do NCPC). EXPEÇA-SE o necessário. NOTIFIQUEM-SE a 

Defensoria Pública e o Ministério Público. INTIME-SE via DJE. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 31 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002324-60.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ROSIMEIRE RIBEIRO JESUINO SANTOS REPRESENTANTE: J. A. J. S., M. J. 

C. S., V. J. C. S., E. V. M. D. S. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. ESPÓLIO DE ALEXANDRE 

CANDIDO DOS SANTOS, devidamente representado por Rosimeire Ribeiro 

Jesuino Santos, ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA contra ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo, em apertada 

síntese, que custeou a construção de rede de transmissão de energia, a 

qual fora posteriormente incorporada pela requerida. Diante disso, pugna 

pela restituição do valor desembolsado. Juntou documentos de Id 

21769526 - Pág. 15 a Id 21769524 - Pág. 7. Com o recebimento da inicial, 

designou-se audiência de conciliação (Id. 21856166). A ré ofereceu 

contestação em Id 25921512, alegando, preliminarmente, a ocorrência de 

prescrição da pretensão do autor e sua ilegitimidade ativa, além de rebater 

os argumentos do mérito da causa. Juntou documentos de Id 25921514 - 
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Pág. 1 a Id 25921531 - Pág. 1. Com vistas dos autos, o autor ofertou 

réplica a contestação em Id 26732666. E os autos vieram conclusos. É o 

relatório, fundamento e decido. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO 

AUTOR. Consoante reiterado entendimento jurisprudencial firmado pelo e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o prazo trienal para que a 

pessoa que teve rede de distribuição de energia elétrica erigida às suas 

expensas pleitear a restituição dos valores empregados na construção, 

inicia-se a partir do momento em que tem ciência da incorporação de seu 

patrimônio ao da concessionária de serviço público. Nesse sentido, trago 

à baila a ementa dos seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONSTRUÇÃO DE REDE 

DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PRÓPRIO 

BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO – PROGRAMA LUZ PARA TODOS – 

PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA INCORPORAÇÃO PELA 

CONCESSIONÁRIA – RESOLUÇÃO N. 229/2006 DA ANEEL – 

RESSARCIMENTO DEVIDO – PRÉVIA APROVAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 

O prazo prescricional da pretensão de ressarcimento de valores 

custeados por particular para eletrificação rural só começa a fluir a partir 

da sua incorporação ao patrimônio da concessionária. É devido o 

ressarcimento da quantia despendida pelo consumidor com a expansão de 

rede elétrica, sobretudo quando o projeto elaborado foi aprovado pela 

empresa de energia. (N.U 1002568-23.2018.8.11.0013, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, 

Publicado no DJE 26/07/2019) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO 

RURAL CUSTEADAS PELO AUTOR – REDE PARTICULAR – 

RESSARCIMENTO – PRAZO INICIAL – INCORPORAÇÃO DA REDE 

ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – MÉRITO - PRAZO CERTO PARA 

PAGAMENTO – NOVA LEGISLAÇÃO EDITADA E PUBLICADA DEPOIS DE 

ESGOTADO O PRAZO ANTERIORMENTE ESTABELECIDO – OBRIGAÇÃO 

DE FAZER CARACTERIZADA – RESSARCIMENTO - VALOR DEVIDO – 

MÉTODO DE APURAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO 

CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. As concessionárias têm o 

dever de incorporarem as redes elétricas particulares que não dispuserem 

de ato autorizativo do Poder Concedente, sendo que o prazo prescricional 

para o ressarcimento dos valores despendido para construção da obra, 

passa a fluir a partir do momento em que a rede elétrica é retirada da 

esfera patrimonial do seu proprietário, ou seja, é incorporada ao patrimônio 

da concessionária. 2. Na hipótese, não pode a ré/apelante valer-se de 

nova normativa, que prorrogou o prazo de universalização (para o ano de 

2022), para se eximir de sua obrigação de incorporar e, por 

consequência, restituir ao autor/apelado a quantia por este despendida 

para construção da rede elétrica, a ser integralizada ao patrimônio da 

concessionária, tendo em vista que a legislação vigente, que dispõe 

acerca do prazo final para universalização do acesso e uso de e energia 

elétrica, foi editado e publicado depois de findo o prazo anterior, quando já 

estava garantido o direito do autor/apelado. 3. No tocante ao valor a ser 

restituído ao autor/apelado, observa-se que a ré/apelante incorreu em 

inovação recursal, de maneira que a matéria não deve ser conhecida.4. 

Com efeito, a rigor do §1º, do art. 1.013, do NCPC, somente constituirão 

objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e 

discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de 

evitar a supressão de instância. (N.U 0004473-17.2017.8.11.0013, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES 

ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, 

Publicado no DJE 27/05/2019) Nessa linha concatenada de raciocínio, 

compulsando-se os elementos de prova engendrados aos autos, 

verifica-se que não resta demonstrado nos autos a data da incorporação 

da rede de transmissão de energia ao patrimônio da requerida, ou mesmo 

se ela ocorreu. Portanto, a requerida não comprovou a veracidade de fato 

extintivo do direito do autor, não se desincumbindo, assim, do ônus que lhe 

é carreado pelo inciso II do art. 373 do NCPC. Logo, RECHAÇO a alegação 

de prescrição. DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. A requerida afirma 

que o autor é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente 

demanda, em razão de não haver demonstrado o ajuizamento de ação de 

inventário. Ocorre que o direito processual civil reconhece, por ficção 

jurídica, a capacidade processual da figura do espólio, que é composto 

pela universalidade dos bens e obrigações legados pelo extinto e é 

representado pelo inventariante ou administrador da herança, do momento 

da abertura da sucessão até o encerramento do inventário e a partilha, 

oportunidade em que desaparece como universalidade de bens, perdendo 

por isso a capacidade de ser parte. No caso sob análise, não há 

comprovação de que houve o ajuizamento de ação de inventário, até 

mesmo porque por ocasião da lavratura da certidão de óbito de Alexandre 

Cândido dos Santos, consta expressamente que o mesmo morreu sem 

deixar bens a inventariar (“vide” Id. 21769509). Nessa toada, 

subentende-se que a herança por ele deixada, no caso constituída pelo 

direito à indenização postulada por meio da presente ação judicial, 

permaneceu sendo administrada por sua esposa sobrevivente, ora autora, 

que possui legitimidade para representar a figura do espólio de Alexandre 

Cândido dos Santos enquanto não ultimada a partilha de bens, “ex vi legis” 

dos art. 613 e 614, ambos do NCPC, c/c o art. 1.797, inciso I, do CC/2002. 

Para ilustrar o entendimento acima esposado, trago à baila a ementa dos 

seguintes julgados. Vejamos: “COBRANÇA. DEVEDOR. ÓBITO. 

SUBSTITUIÇÃO. INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO INEXISTENTE. ESPÓLIO. 

REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. CÔNJUGE 

SOBREVIVENTE. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. CONTITUIDADE DO 

FEITO. SENTENÇA CASSADA. 1. Aberta a sucessão e inexistindo 

nomeação e compromisso de inventariante, deve o espólio ser 

representado, ativa e passivamente, por administrador provisório, nos 

termos dos artigos 985 e 986 do Código de Processo Civil. 2. Estabelece o 

artigo 1.797 do Código Civil recair a administração provisória da herança 

primeira e preferencialmente sobre o cônjuge convivente. 3. Inexiste óbice 

à substituição processual postulada, mediante representação em um 

primeiro momento pela cônjuge sobrevivente na condição de 

administradora provisória da herança, eis que referida representação 

poderá ser ratificada ou alterada quando da efetiva e oportuna nomeação 

de inventariante no feito pertinente, inexistindo qualquer prejuízo às 

partes. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.840758, 

20130710268846APC, Relator: ANA CANTARINO, Revisor: FLAVIO 

ROSTIROLA, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/12/2014, Publicado no 

DJE: 21/01/2015. Pág.: 465). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

MONITÓRIA. RÉ FALECIDA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. 

CÔNJUGE SOBREVIVENTE. 1. Enquanto não for realizada a partilha dos 

bens deixados pela parte falecida, o seu espólio terá legitimidade para 

demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus 

integraria, se vivo fosse. 2. A representação do espólio caberá ao 

administrador provisório enquanto não for nomeado inventariante e este 

não prestar compromisso, a qual compete ao cônjuge supérstite, se este 

ainda convivia com a parte falecida à época da abertura da sucessão. 3. 

Recurso provido.” (Acórdão n.788118, 20130020229305AGI, Relator: 

ANTONINHO LOPES, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 15/01/2014, 

Publicado no DJE: 19/05/2014. Pág.: 228) “PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE DE EMENDA À 

INICIAL ATÉ A CITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO DOS BENS DO FALECIDO. 

LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA FIGURAR COMO DEVEDOR EM AÇÃO 

DE EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. 

POSSIBILIDADE. 1. Até a citação, a parte autora pode emendar a inicial, 

com a correção do pólo passivo, em razão de não ter ocorrido a 

estabilização do processo. Inteligência dos arts. 264 e 294 do CPC. 2. O 

Tribunal de origem, embora fundado em premissa equivocada, 

manifestou-se expressamente quanto à questão suscitada pelo 

recorrente, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. 

Pelo princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do CC-02, a morte do de 

cujus implica a imediata transferência do seu patrimônio aos sucessores, 

como um todo unitário, que permanece em situação de indivisibilidade até a 

partilha. 4. Enquanto não realizada a partilha, o acervo hereditário - espólio 

- responde pelas dívidas do falecido (art. 597 do CPC) e, para tanto, a lei 

lhe confere capacidade para ser parte (art. 12, V, do CPC). 5. Acerca da 

capacidade para estar em juízo, de acordo com o art. 12, V, do CPC, o 

espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. No 

entanto, até que o inventariante preste o devido compromisso, tal 

representação far-se-á pelo administrador provisório, consoante 

determinam os arts. 985 e 986 do CPC. 6. O espólio tem legitimidade para 

figurar no pólo passivo de ação de execução, que poderia ser ajuizada em 

face do autor da herança, acaso estivesse vivo, e será representado pelo 

administrador provisório da herança, na hipótese de não haver 

inventariante compromissado. 7. Recurso especial conhecido e provido”. 

(REsp 1386220/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013). Isto posto, RECHAÇO a alegação 
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de ilegitimidade ativa do espólio de Alexandre Cândido dos Santos. Em 

assim sendo, verifica-se que não existem outras matérias preliminares a 

serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua 

retificação, sendo as partes legítimas para figurar nos polos ativo e 

passivo da demanda, existindo interesse (adequação e utilidade) em fazer 

uso da presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485, VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco 

em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), 

concluindo-se pela falta nulidades a serem declaradas ou irregularidades 

para sanar-se. Desta forma, consoante disposto no art. 357 do NCPC, é 

necessário que o julgador: (i) resolva as questões processuais 

pendentes, se houver; (ii) delimite as questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 

(iii) defina a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; (iv) 

delimite as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e (v) 

designe, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Em assim 

sendo, considerando a inexistência de questões preliminares a serem 

analisadas, DECLARO o feito saneado, remetendo-o à fase instrutória. 

Assim, ADMITO como meio de prova para o deslinde da celeuma, a 

produção de prova pericial, a única que se mostra imprescindível e 

suficiente para o esclarecimento dos fatos controvertidos. DELIMITO, 

outrossim, como questão controversa a comprovação e extensão do 

prejuízo de ordem material experimentado pelo autor. Ademais, tendo em 

vista a especialidade técnica necessária à realização dos trabalhos, 

nomeio para a realização da perícia a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA, na pessoa de seu procurador legal, com endereço 

na Av. Rubens de Mendonça, nº 1856, sala 408, Bosque da Saúde, 

Cuiabá/MT, CEP: 78.050-000, fone/fax: (65) 4052-9929/3052-7636, 

independentemente de compromisso, que deverão exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, 

contando, a partir da realização do exame/vistoria, com o prazo de 30 

(trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, 

“caput, ambos do NCPC). INTIME-SE o perito, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se sobre a aceitação do encargo ou apresentar 

fundamentado pedido de escusa (art. 467, “caput”, NCPC). No caso de 

aceitação, deverá ser apresentada proposta de honorários, nos termos do 

art. 465, §2º, I, do NCPC, o qual deverá ser suportado de maneira 

igualitária entre as partes (art. 95, “caput”, do NCPC), sendo a do autor 

custeada pelo Estado de Mato Grosso, destacando-se que falta de 

pagamento importará na perda da faculdade de produção da prova e 

julgamento do processo no estado que se encontra, aos olhos da 

disposição do inc. I e II do art. 373 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a proposta de 

honorários, nos termos do art. 465, §3º, do NCPC. Havendo aceitação da 

proposta dos honorários periciais apresentada pelo “expert”, façam os 

autos conclusos para homologação e, não havendo, para novas 

deliberações. PROCEDA-SE a intimação das partes para que, caso 

queiram, apresentem quesitos e indiquem assistente técnico no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do Código de Processo Civil). Caso seja 

requerido pelo “expert”, AUTORIZO desde já o encaminhamento de cópias 

dos termos do processo, tendo em vista não se tratar de feito que tramita 

sob segredo de justiça. Aprazada a realização do exame, INTIMEM-SE as 

partes, via DJE, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (art. 466, §2º, 

do NCPC). FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial. 

Com a juntada do laudo pericial, INTIMEM-SE as partes, por meio de seus 

advogados, via DJE, para, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Decorrido 

o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do feito. 

Pontes e Lacerda, 31 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito
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WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002779-59.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ADERLY JUSTINA DE OLIVEIRA, I. F. D. O. REQUERIDO: 

WESLEY FRANCO DE OLIVEIRA Vistos. A. J. DE O., devidamente 

qualificada, ajuizou a presente AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA, 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS em 

desfavor de W. F. DE O., também qualificado. Carreou à inicial os 

documentos de Id. 16639011 - Pág. 1 a Id. 16639230 - Pág. 6. Determinada 

a emenda da inicial, a autora atendeu à determinação judicial para o fim de 

incluir no polo ativo da demanda o menor I. F. de O. (Id. 17113015). O réu 

foi citado por edital em Id. 25126533, oferecendo contestação em Id. 

25761269. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. DO DIVÓRCIO. Esquadrinhando pormenorizadamente os autos, 

percebe-se claramente que a autora pretende pôr fim à sociedade 

conjugal, não mais objetivando manter o matrimônio anteriormente 

celebrado. Com efeito, embora careça de fonte legislativa específica, tanto 

a doutrina quanto a jurisprudência estabelecem hipóteses em que se 

reveste de possibilidade jurídica a decretação liminar do divórcio. Isto 

porque não haveria sentido que o direito potestativo do cidadão de 

encerrar o casamento fosse tolhido apenas porque os assuntos 

correlatos (partilha de bens, guarda dos filhos etc.) tardassem a serem 

resolvidos. É nesse sentido o escólio doutrinário do juiz baiano Pablo 

Stolze Gagliano, em artigo destinado ao tema (GAGLIANO, Pablo Stolze. 

Divórcio Liminar. Disponível em . Diz o jurista: (...) Não haveria sentido em 

se manter aquele casal – cujo afeto ruiu – matrimonialmente unido, 

considerando-se não haver mais condição ou requisito para o divórcio, 

enquanto se discutiam – durante semanas, meses, ou, talvez, anos – os 

efeitos paralelos ou colaterais do casamento, a exemplo do valor da 

pensão ou do destino dos bens. (...) E este sofrimento – fala-se, aqui, em 

strepitus fori – prolonga-se, quando a solução judicial, em virtude de 

diversos fatores alheios à vontade do casal, não se apresenta com a 

celeridade devida. Por isso, nada impede que o juiz, liminarmente, antecipe 

os efeitos definitivos da sentença, com amparo no art. 273, § 6º, do 

Código de Processo Civil, para decretar, ainda no curso do processo, o 

divórcio do casal (...). (...) Some-se a isto, outrossim, a inteligência da 

Súmula nº 197 do c. Superior Tribunal de Justiça, cujo teor estabelece que 

“o divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos 

bens”. Logo, constatando-se a ruína do afeto outrora existente, 

cristaliza-se a possibilidade jurídica em, antecipando os efeitos da 

sentença, decretar liminarmente o divórcio do casal, mesmo na pendência 

de outras questões ainda dele decorrentes. Isto posto, JULGO 

ANTECIPADA E PARCIALMENTE O MÉRITO, na forma do art. 356, I, do 

Novo Código de Processo Civil, para o fim de DECRETAR o divórcio de A. 

J. DE O. e W. F. DE O., devidamente qualificados nos autos, dissolvendo o 

vínculo matrimonial até então existente. EXPEÇA-SE mandado de 

averbação endereçado ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais 

do Município de Pontes e Lacerda, local onde foi lavrado o assento de 

casamento (Id. 16639011 - Pág. 3) que ora se dissolveu, consignando-se 

que a coautora voltará a usar o nome de solteira: A. J. de O. DO 

SANEAMENTO. Compulsando os autos, verifica-se que não existem 

matérias preliminares a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de 

vício que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar nos 

polos ativo e passivo da demanda, existindo interesse (adequação e 

utilidade) em fazer uso da presente via e verificando que o pedido é 

possível juridicamente, depreende-se que a presente demanda está em 

harmonia com os arts. 17 e 485, VI, do NCPC, não havendo se falar em 

carência da ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais 

(art. 485, IV, do NCPC), concluindo-se pela falta nulidades a serem 

declaradas ou irregularidades para sanar-se. Deste modo, consoante 

disposto no art. 357 do NCPC, DECLARO o feito saneado, remetendo-o à 

fase instrutória. Considerando não ser hipótese de julgamento antecipado 

da lide (consoante disposições do art. 355 do NCPC), bem ainda à vista 

das questões tidas por incontroversas no curso do feito, FIXO como 

pontos controvertidos da lide: ( i ) a possibilidade de a coautora propiciar 

adequadas condições de saúde, segurança, afeto e lazer ao filho; ( ii ) os 

bens adquiridos durante a constância da união conjugal e que integram o 

monte partilhável; ( iii ) a possibilidade de o réu e a necessidade da prole e 

da coautora A. J. de O., quanto a alimentos. Para elucidar os pontos acima 
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identificados, DEFIRO a produção de provas documental, mediante a 

juntada de novos documentos, se necessário, e oral, consistente na 

colheita do depoimento pessoal da coautora L. G. D. N. (art. 385, “caput”, 

parte final, do NCPC), bem como das testemunhas oportunamente 

arroladas. Por consequência, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para data mais próxima disponível em pauta, qual seja, dia 1º 

de abril de 2020, às 16h00min, a ser realizada perante este Juízo da 

Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. Ademais, na forma 

do art. 357, § 4º, do mesmo diploma legislativo, CONCEDO às partes o 

prazo de 5 (cinco) dias para apresentarem em cartório o rol de 

testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso ainda não tenham 

sido indicadas. ADVIRTA-SE as partes que a intimação das testemunhas é 

sua incumbência, apenas admitindo-se a intimação pela secretaria do juízo 

nas hipóteses legais (art. 455, §§ 1º a 5º, do NCPC). NOTIFIQUE-SE o 

Ministério Público. EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do 

ato aprazado. Pontes e Lacerda, 31 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000236-15.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

ROMILDA DUTRA PEREIRA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ROMILDA DUTRA PEREIRA contra 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Narra a parte autora, em 

síntese, que formulou pedido administrativo para concessão de auxílio 

doença junto a Autarquia ré. Asseverou que o pleito formulado inicialmente 

foi deferido e posteriormente foi cessado. Diante disso, juntou aos autos 

os documentos comprobatórios do alegado, além da prova documental 

atestando a permanência da incapacidade para o exercício do trabalho, 

requerendo a concessão da tutela antecipada para determinar que a 

Autarquia ré restabeleça o benefício em questão. Ao final, propugnou pela 

confirmação da tutela de urgência e a conversão da pretensão inicial em 

aposentadoria por invalidez, condenando-se a Autarquia ré nos ônus de 

sucumbência. E os autos vieram conclusos. É a suma do necessário, 

fundamento e decido. A teor do disposto no art. 300 do Novo Código de 

Processo Civil, são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo de dano e, até mesmo, o risco ao 

resultado útil do processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do 

direito, caso haja um retardamento no provimento jurisdicional. A 

plausibilidade jurídica do pedido, ou seja, a probabilidade do direito alegado 

se consubstancia nos atestados médicos carreados aos autos, bem como 

na informação de concessão do benefício, além da informação de 

cessação do mesmo (“vide” ID nº. 28716219). De outro vértice, o presente 

pronunciamento é não definitivo, haja vista que só é admissível quando 

não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que poderá ser 

revista, reformada ou invalidada. Neste sentido, entende José Miguel 

Garcia Medina: “(...), o pronunciamento é provisório estável: provisório, 

porque qualquer das partes pode ajuizar ação com o intuito de obter um 

pronunciamento judicial fundado em cognição exauriente, e estável, 

porque produz efeitos sem limite temporal (Direito Processual Civil 

Moderno, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 484),”. Por outro lado, 

o perigo de dano é evidenciado pelo fato da Autarquia ré ter cessado a 

benesse, o que faz exsurgir fato cujo potencial é capaz de prejudicar a 

fonte de sobrevivência da parte autora, uma vez que os valores recebidos 

possuem natureza alimentar. Presente, pois, o perigo de dano. Sobre a 

matéria, é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA. Presentes a verossimilhança das alegações e o fundado receio 

de dano irreparável, deve ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela, 

para que determinada a implantação do benefício de auxílio doença 

(TRF-4. Agravo de instrumento. RS. 0003123-32.2015.404.0000. Órgão 

Julgador: Sexta Turma. Publicação: D. E: 21/09/2015. Julgamento: 16 de 

setembro de 2015. Relator: Hermes Siedler da Conceição Júnior)”. Como 

consequência pelos atos praticados pela Autarquia ré, necessário se faz 

o restabelecimento do benefício do auxílio doença. Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela provisória de urgência de natureza antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

probabilidade do direito alegado e, ainda, comprovado pela parte 

reclamante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada, com fundamento no art. 300, “caput”, do 

Novo Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a Autarquia ré, no 

prazo de 30 (trinta) dias, restabeleça o benefício de aposentadoria por 

invalidez em favor da parte autora, sob pena de incidir em multa diária, no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, “caput”¸ do NCPC. 

INTIME-SE da tutela provisória de urgência ora deferida e CITE-SE a 

Autarquia ré para, querendo, apresentar resposta dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do 

NCPC. Após, com a juntada da contestação da autarquia requerida, 

INTIME-SE a parte autora através de seus advogados e via DJE para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada. Em seguida, com o transcurso do prazo acima mencionado, 

que deverá ser certificado, ou a juntada da impugnação, DETERMINO a 

realização de exame pericial, para tanto desde NOMEIO como perito nos 

autos o ilustre médico Dr. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM-MT 

2949, com endereço Hospital Sotrauma, Av. Dom Aquino, nº 355, Centro, 

CEP 78055-378, na cidade de Cuiabá/MT, telefones (065) 3624-9211 e 

(65) 99637-8410, o qual deverá ser intimado acerca da nomeação levada 

a efeito, independentemente de compromisso, e deverá exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, 

contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias 

para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos 

do NCPC). ARBITRO os honorários periciais devidos ao perito ora 

nomeado no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), forte nos arts. 1º e 3º, 

§ 1º, ambos da Resolução nº 541/2007 do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pela inexistência de perito médico no 

Município de Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cuiabá/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 448Km da sede desta Comarca, e, 

consequentemente, faz como que o “expert” percorra a distância 

aproximada de 896Km para a realização dos exames médicos referentes 

aos processos em que atua como perito, implicando ainda em gastos, pelo 

perito, com estadia, alimentação, entre outros. Deverá o(a) Gestor(a) 

Judiciário(a) mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar a 

parte autora e, mediante carta com aviso de recebimento intimar a 

autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos II e III, do 

NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer na perícia 

a ser designada, independentemente, de intimação. Com o laudo pericial 

nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no prazo de 15 

(quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, com o integral cumprimento 

das determinações acima mencionadas, promova a conclusão dos autos. 

INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) requerente, via Diário da Justiça 

Eletrônico. A propósito, CONCEDO a parte autora o beneplácito da 

assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 31 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003137-24.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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OLIVAL ALVES CHAVES (AUTOR(A))
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ANTONIO GERIN NETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003137-24.2018.8.11.0013 AUTOR (A): 

OLIVAL ALVES CHAVES. RÉU: ANTONIO GERIN NETO. Vistos. Cuida-se 

de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por OLIVAL ALVES CHAVES, 

devidamente qualificado nos autos, contra ANTONIO GERIN NETO e OZIAS 

JACINTO DA SILVA, também qualificados. Em apertada síntese, menciona 

o autor que em razão de um acidente automobilístico provocado por 

conduta culposa, protagonizada por Ozias Jacinto da Silva, que conduzia 

o veículo de Antonio Gerin Neto, experimentou danos materiais, morais, e 

estéticos, além de ter ficado inválido temporariamente, motivo pelo qual 

requer a procedência do pedido inaugural, condenando-se os réus ao 

pagamento da indenização cabível e pensão enquanto perdurar a 

incapacidade física. Juntou documentos ao ID nº. 17084578 a 17085764. 

A decisão de ID nº. 17105259 recebeu a inicial, designou sessão de 

mediação, determinando, por fim, a citação e intimação dos requeridos. 

Ante a ausência de composição entre as partes, a sessão de mediação 

restou-se infrutífera, de acordo com a leitura do termo de ID n.º 19806169. 

Posteriormente, o autor apresentou pedido de desistência da ação 

referente a Ozias Jacinto da Silva (ID n.º 20183578), o que foi homologado 

de plano por este juízo, uma vez que o requerido ainda não havia sido 

citado (ID n.º 22616268). Devidamente citado, o requerido Antônio Gerin 

Neto apresentou contestação ao ID nº. 23554637. Requereu, 

preliminarmente, pela extinção do feito em razão de sua ilegitimidade. No 

mérito, contestou os pedidos iniciais, alegando que não pode ser 

responsabilizado pelo fato ocorrido, pela ausência de culpa. Alegou, 

ainda, não haver danos patrimoniais, materiais, morais ou estéticos, bem 

como, não ser devido pensionamento. Por fim, postulou genericamente 

pela produção de provas. Na sequência, o autor apresentou réplica em ID 

nº. 25156770 contrapondo as teses arguidas pelo requerido. E os autos 

vieram-me conclusos. É a suma do necessário. Decido. De início, cumpre 

analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido 

Antônio Gerin Neto. Alega sua ilegitimidade passiva, por não ter dado 

causa ao acidente, que ocorreu por motivos de força maior, qual seja, a 

aquaplanagem na pista, havida no dia do acidente. Desta forma, trata-se, 

conforme afirma o réu, de “legítima responsabilidade objetiva da 

Concessionária de serviço público que administra a rodovia, ou seja, o 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT)”. É notório 

que em dias de chuva existe água sobre a pista, o que recomenda 

especial cautela dos condutores de veículo automotor, sendo previsíveis 

eventuais episódios de aquaplanagem. Sabido é que aquele que trafega 

na chuva deve ter cautela redobrada, pois é certo que os riscos de 

acidente aumentam em muito. O fato de ter água na pista é presumível e, 

por si só, não afasta a responsabilidade do motorista (art. 28 do CTB). 

Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

MATERIAIS E ESTÉTICOS. AQUAPLANAGEM. PREQUESTIONAMENTO. O 

fato de ter água na pista é presumível quando chove e, por si só, não 

afasta a responsabilidade do motorista pela aquaplanagem. Devida 

indenização por danos morais em razão do falecimento da mãe da autora. 

Quantum majorado. Devida indenização por danos morais e estéticos, em 

razão das lesões sofridas. Quantum mantido. Incide correção monetária 

da data da fixação do valor e juros de mora da data do acidente. Danos 

materiais conforme a prova dos autos. Incide correção monetária da data 

do efetivo prejuízo e juros de mora a partir do evento danoso. Do 

prequestionamento. O julgamento, em sede de recurso, desde que 

fundamentado, não precisa se reportar especificamente aos artigos 

indicados pela parte. PRIMEIRA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 

SEGUNDA APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70074434911 RS, 

Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 21/02/2018, 

Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

27/02/2018, negritei). Verifica-se que o fator determinante para a 

ocorrência do acidente foi a perda do controle e, portanto, afigura-se 

legítimo o réu no polo passivo da demanda. Some-se aos fundamentos já 

expostos, o fato de que restou consignado no “BOLETIM DE ACIDENTE DE 

TRÂNSITO” lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (ID n.º 17084582), que 

o veículo do requerido “apresentava licenciamento vencido e foram 

adotadas as medidas administrativas cabíveis”. Tal constatação ainda 

pode ser confirmada pelo documento de ID n.º 17084582. Assim, até o 

presente momento, verifico que a causa preponderante do acidente foi a 

ação do réu, primeiro, porque foi quem perdeu o controle e, segundo, 

porque transitava de maneira irregular – licenciamento vencido. Ou seja, o 

veículo do réu sequer deveria estar circulando. Neste viés, AFASTO a 

preliminar de ilegitimidade passiva e, consequentemente, INDEFIRO a 

substituição processual, bem como a remessa dos autos à Justiça 

Federal. Compulsando os autos, verifica-se que não existem mais matérias 

preliminares a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que 

exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar nos polos 

ativo e passivo da demanda, existindo interesse (adequação e utilidade) 

em fazer uso da presente via e verificando que o pedido é possível 

juridicamente, depreende-se que a presente demanda está em harmonia 

com os arts. 17 e 485, VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da 

ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, 

do NCPC), concluindo-se pela falta nulidades a serem declaradas ou 

irregularidades para sanar-se. Desta forma, consoante disposto no art. 

357 do NCPC, é necessário que o julgador: (i) resolva as questões 

processuais pendentes, se houver; (ii) delimite as questões de fato sobre 

as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova 

admitidos; (iii) defina a distribuição do ônus da prova, observado o art. 

373; (iv) delimite as questões de direito relevantes para a decisão do 

mérito; e (v) designe, se necessário, audiência de instrução e julgamento. 

Em assim sendo, considerando a inexistência de questões preliminares a 

serem analisadas, DECLARO o feito saneado, remetendo-o à fase 

instrutória, e FIXO como pontos controvertidos da lide ( i ) a conduta 

protagonizada pelo requerido; ( ii ) a existência de culpa em sua ação, 

evidenciada pela negligência, imperícia ou imprudência; ( iii ) a 

incapacidade laborativa do autor; e ( vi ) a provocação de dano moral ao 

autor. Deste modo, para a sua elucidação, DEFIRO a produção de prova 

oral, consistente na colheita do depoimento pessoal das partes (art. 385, 

“caput”, parte final, do NCPC) e das testemunhas oportunamente 

arroladas. Por consequência, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para data mais próxima disponível em pauta, qual seja, dia 24 

de março de 2020, às 13h00min, a ser realizada perante este Juízo da 

Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. Ademais, na forma 

do art. 357, § 4º, do mesmo diploma legislativo, CONCEDO às partes o 

prazo de 5 (cinco) dias para apresentarem em cartório o rol de 

testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso ainda não tenham 

sido indicadas. ADVIRTAM-SE as partes que a intimação das testemunhas 

é sua incumbência, apenas admitindo-se a intimação pela secretaria do 

juízo nas hipóteses legais (art. 455, §§ 1º a 5º, do NCPC). Ainda, 

DETERMINO a realização de exame pericial, para verificação da 

incapacidade laborativa do autor, em virtude do pedido de pensionamento. 

Para tanto, NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. MARCOS 

BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM-MT 2949, com endereço Hospital 

Sotrauma, Av. Dom Aquino, nº 355, Centro, CEP 78055-378, na cidade de 

Cuiabá/MT, telefones (65) 3624-9211 e (65) 9-9637-8410, o qual deverá 

ser intimado acerca da nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, 

intimar o autor, por intermédio do Núcleo de Práticas Jurídicas da UNEMAT 

e, através de seu advogado, via DJE, intimar o réu acerca da data 

aprazada para a perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem 

quesitos e indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 465, § 1º, do NCPC). Faço consignar que o autor deverá comparecer 

na perícia a ser designada independentemente de intimação pessoal. 

ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), cujo 

pagamento será custeado na fração de 50% (cinquenta por cento) pelo 

Estado de Mato Grosso, caso a parte autora, que é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, reste sucumbente ao término do processo, 

nos termos dos arts. 6º e 9º, §1º, da Resolução 127/2011/CNJ, e 50% 

(cinquenta por cento) pela parte requerida, na forma do art. 95, “caput”, do 

NCPC, devendo comprovar o depósito judicial da fração que lhe incumbe 

no prazo de 15 (quinze) dias. Além disso, FIXO o prazo de 30 (trinta) dias 

para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização da perícia 

médica. Apresento os seguintes quesitos do juízo: I – O periciando é 

portador de doença ou lesão? Caso positivo, a doença ou lesão decorre 

do acidente de trânsito ocorrido em 3 de fevereiro de 2018 ? II – Em caso 

afirmativo, esta doença ou lesão o incapacita para seu trabalho ou sua 

atividade habitual? III – O periciando comprova estar realizando 
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tratamento? É possível fixar os valores dos gastos do tratamento? IV – 

Constatada incapacidade, esta impede totalmente ou parcialmente o 

periciando de praticar suas atividades? V – A incapacidade o impede 

totalmente de praticar outra atividade que lhe garanta subsistência? VI – A 

incapacidade é insusceptível de recuperação ou reabilitação para o 

exercício de outra atividade que garanta subsistência ao periciando? VII – 

Caso seja constata incapacidade total, esta é temporária ou permanente? 

VIII – É possível estimar qual é o tempo necessário para que o periciando 

se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou 

atividade habitual? Em caso positivo, qual é a data estimada? Com a 

juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos autos às partes para que, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca de seu teor (art. 

477, § 1º, do NCPC). INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e 

Lacerda, 31 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000223-16.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON AFONSO (AUTOR)

S. P. A. (AUTOR(A))

WANESSA VILLAR PEREZ AFONSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA MORAIS SANTOS OAB - MT19453-O (ADVOGADO(A))

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000223-16.2020.8.11.0013. AUTOR: 

EDSON AFONSO. AUTOR: WANESSA VILLAR PEREZ AFONSO. AUTOR: 

S. P. A. RÉU: AZUL LINHAS AEREAS. Vistos. Presentes os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o 

feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). Antes de 

prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça 

brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 17 de março de 2020, 

às 15h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão para 

homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) 

para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME(M)-SE o(s) 

autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa 

dos autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. 

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado do mérito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 31 de janeiro de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001809-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARCIA NUNES DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001809-25.2019.8.11.0013 AUTOR (A): 

SANDRA MARCIA NUNES DA SILVA SANTOS. RÉU: AVON COSMÉTICOS 

LTDA. Vistos. SANDRA MARIA NUNES DA SILVA SANTOS, qualificada 

nos autos, ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

contra AVON COSMÉTICOS LTDA, também qualificada. Narra a autora que 

em 19 de outubro de 2014 foi entregue em um endereço que não é o seu, 

uma mercadoria referente a pedidos de produtos da requerida, no valor de 

R$ 129,32 (cento e vinte e nove reais e trinta e dois centavos). Apesar de 

não solicitado pela requerente, estes produtos foram encaminhados para 

ela, no entanto, entregues em endereço pertencente a outra pessoa, qual 

seja, Marilza Conceição Martinez. Inclusive, o CPF que consta no pedido 

também é de Marilza. A despeito de a autora ter entrado em contato com a 

requerida, explicado o equívoco, inclusive procedido com a devolução dos 

produtos, a requerida tem efetuado cobranças, requerendo que a autora 

pague o valor de R$ 129,32 (cento e vinte e nove reais e trinta e dois 

centavos). Diante disso, ajuizou a presente ação pleiteando pela 

declaração de inexistência do débito existente em seu nome. Juntou 

documentos de ID nº. 20672887 a 20673133. A decisão de Id. nº. 

20683242 recebeu a inicial, deferiu os benefícios da justiça gratuita, bem 

como, designou sessão de mediação Devidamente citada, a requerida 

apresentou sua contestação (Id. 22857532). A autora apresentou réplica 

ao Id; 25791219 ratificando os termos e pedidos da inicial. E os autos 

vieram conclusos. É o relatório, fundamento e decido. Inicialmente, não 

merece provimento a preliminar de inaplicabilidade do CDC, haja vista que a 

autora não requereu, em qualquer momento, pela aplicação da legislação 

consumerista, razão pela qual AFASTO a preliminar suscitada. O 

processo comporta julgamento antecipado do mérito, uma vez que, por 

envolver matéria de fato e de direito, prescinde de realização de provas 

em audiência, nos precisos termos do art. 355, inciso I, do NCPC. Logo, 

constatada a possibilidade de julgamento da lide é dever do magistrado, e 

não sua faculdade, passar à prolação de sentença. Assim, passo à 

apreciação do pedido. A autora alega que foi revendedora da requerida no 

ano de 2014. Que, na época, recebia os produtos por ela solicitados no 

endereço Rua Ruth Ferreira Mazui, n.º 1365, Bairro São José, Pontes e 

Lacerda/MT. Tal fato restou comprovado através das notas fiscais de ID 

n.º 20673129. Todavia, em 19 de outubro de 2014, conforma consta ao ID 

n.º 20673133, foram encaminhados, de forma indevida, tendo em vista que 

não solicitados, produtos em nome da autora. Todavia, tais produtos foram 

registrados no CPF de Marilza Conceição Martinez, e encaminhados ao 

endereço de Marilza, constando, contudo, o nome da autora. Este fato 

restou demonstrado pela nota fiscal de ID n.º 20673133. A fim de 

solucionar amigavelmente o equívoco, a autora entrou em contato com a 

requerida e procedeu com a devolução dos produtos. Acontece que, 

mesmo depois de informado o envio indevido dos produtos, e devolvidos, 

a requerida insiste em cobrar a requerente por tais produtos, no valor 

correspondente à R$ 129,32 (cento e vinte e nove reais e trinta e dois 

centavos), conforme e-mail de ID n.º 20673113. Diante de tais fatos, 

requer a autora a declaração de inexigibilidade do débito, com intuito de 

ser ver livre das cobranças indevidas. Observa-se da contestação que os 

fatos não foram impugnados pela ré, não trazendo, no mínimo, histórico do 

pedido realizado, ou notas fiscais e comprovantes de entrega de 

mercadorias a que se referem os débitos supostamente inadimplidos. Não 

se trata aqui de inversão do ônus da prova, mas sim do ônus que a ré tem 

de provar seu direito ao crédito que reclama contra a autora, ou seja, 

comprovar a ocorrência de fato impeditivo do direito narrado na inicial (art. 

373, II, do NCPC). Aliás, se presume verdadeira nos termos do art. 341 do 

NCPC, vez que não impugnada especificamente em contestação a 

alegação autoral no sentido de que, quando soube dos produtos em seu 

nome, entrou em contato com a ré, procedendo, inclusive, com a 

devolução das mercadorias. Ademais, importa elencar que a ré sequer 

esclarece para qual endereço os produtos foram encaminhados, a fim de 

comprovar que realmente foram recebidos no endereço da requerente, 

ônus que lhe competir nos termos do art. 373, II, do NCPC. Ora, era ônus 

da requerida comprovar, de maneira cabal, que a autora efetuou os 

pedidos e que entregou a ela os produtos respectivos, porém não trouxe 

demonstrativo do pedido, não esclareceu quais foram os produtos 

solicitados e, não trouxe o comprovante de entrega devidamente assinado 

pela autora ou por pessoa por ela autoriza a receber o produto. Diante da 

contumácia da requerida, não é possível reconhecer nenhum fato 
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extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora de haver a 

declaração de inexigibilidade da quantia referente a produto que não pediu 

e nem recebeu. Neste viés, colaciono o seguinte aresto, “in verbis”: 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANO MORAL. COMPRA DE PRODUTOS PARA REVENDA. 

ENVIO DAS MERCADORIAS PARA ENDEREÇO DIVERSO E ENTREGUE 

PARA OUTRA PESSOA. COBRANÇA EM NOME DA AUTORA QUE ERA 

REVENDEDORA DA RÉ. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DE 

COMPROVAR QUE A AUTORA RECEBEU OS PRODUTOS. INTELIGÊNCIA 

DO ART. 372, INCISO II, DO CPC. DANO MORAL IN RE IPSA 

CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO EM R$ 3.000,00. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71005955158 RS, Relator: Luis 

Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 29/07/2016, 

Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

08/08/2016, negritei). Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, 

para o fim de DECLARAR inexistente o débito em nome da requerente no 

valor de R$ 129,32 (cento e vinte e nove reais e trinta e dois centavos). 

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte requerida 

no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no patamar 

de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, 

§8°, do NCPC. Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa 

dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE, 

EXPEDINDO-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 31 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 205011 Nr: 10626-95.2019.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Souza Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Pontes e Lacerda/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e oferecido resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397 do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.

DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 11 DE MARÇO 

DE 2020, às 15h30.

REQUISITE-SE o réu. Intimem-se testemunhas.

Intimem-se Ministério Público e a Defensoria Pública.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106370 Nr: 4754-41.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Emília Pereira dos Santos, Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

559,84 (quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença (ref. 62). Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e 

R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção 

“Emitir Guia”, digitar “custas e taxas finais” e selecionar a opção que 

aparece, inserir o número único do processo e clicar em buscar, clicar em 

“Próximo”, preencher os campos com o CPF do pagante. Em seguida, 

clicar nos itens aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os 

valores e clicar em “Gerar guia”. Será gerado um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia e o comprovante de 

pagamento no protocolo geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 206658 Nr: 11550-09.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL DE OLIVEIRA 

VARANDA - OAB:22973/O

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de 

RICARDO CARVALHO COSTA.

Às fls. 116/117 aportou ao presente feito pedido de Camila Molaz Bezerra 

de Souza para habilitação como assistente de acusação.

 Consta pedido de revogação da prisão preventiva de RICARDO 

CARVALHO COSTA (fls. 118/126).

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (fls. 

129/130).

Analisados os autos, verifico subsistirem as razões que ensejaram a 

custódia cautelar em questão.

 Ademais, não houve qualquer alteração fática ou processual hábil à 

revisão pretendida.

Importa frisar que, por si sós, eventuais predicados pessoais favoráveis 

ao autuado não induzem à soltura pretendida, especialmente em se 

tratando de apuração de crimes de natureza sexual em âmbito doméstico, 

a exigir efetivo resguardo da integridade física e psíquica de vítimas e 

testemunhas.

 Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

 “(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são 

impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os 

requisitos autorizadores da referida segregação. (...)” (STJ - RHC 

66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da Defesa e mantenho a prisão 

preventiva de RICARDO CARVALHO COSTA, pelos fundamentos 

exarados por ocasião de sua decretação em 06/12/2019.

Em consonância com o disposto no art. 272 do Código de Processo Penal, 

DÊ-SE vista ao Ministério Público para que se manifeste acerca da 

admissão da assistente de acusação.

DETERMINO A REALIZAÇÃO DO ESTUDO PSICOLÓGICO da vítima e de 

sua genitora e posterior emissão de laudo a ser realizado pelo setor 

psicossocial do juízo.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89156 Nr: 1025-41.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dulcélio Duranti, Roseclei Conceição Oliveira 

Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 Certifico que procedo à intimação da parte devedora quanto ao despacho 

proferido pelo MM. Juiz de Direito Diretor do Foro:

"Desta forma, DETERMINO que a requerente comprove o preenchimento 

dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 99, §2º, do NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, carreando 

aos autos documento apto a comprovar que não possui condições 

financeiras para custear os gastos inerentes ao processo, sob pena de 

indeferimento do benefício e encaminhamento da dívida a protesto."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 207320 Nr: 234-62.2020.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Fernando Alves, ANDERSON 

FERNANDO DA COSTA PINCERATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LADARIO SILVA BORGES 

FILHO - OAB:8104, Ladario Silva Borges Filho - OAB:8104/MT

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência de instrução para realização da oitiva dos réus e 

testemunhas mencionadas (fls. 02) para o dia 21 DE FEVEREIRO DE 2020, 

às 15h30min.

 Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

INTIMEM-SE os réus e as testemunhas.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 198110 Nr: 7211-07.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Rondonia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MANOEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Augusto Oliveira de 

Carvalho - OAB:RO0000338B

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência de instrução para realização da oitiva da testemunha 

MARCELO HENRIQUE FARIAS VALIM para o dia 21 DE FEVEREIRO DE 

2020, às 15h15min.

 Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

INTIME-SE a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192005 Nr: 4113-14.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Douglas Ferreira dos Santos, Thiago 

Soares do Nascimento Luz, Cristovão Oliveira dos Santos, Alesandro 

Cesar Santos Veiga, TIAGO FHELLYPE NEY DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O, Waldeci Leles Martins - OAB:4840-B/MT

 Impulsiono nos autos com a finalidade de intimar as partes da audiência 

designada, a ser realizada na 1ª Vara de Precatórias do Distrito Federal, 

situado no Fórum Júlio Fabbrini Mirabete, SRTVS, Quadra 701, Bloco N, 6º 

andar, Sala 6-30, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, telefones 3103-1634 e 

1635, dia 13/03/2020, às 14h20m.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 198176 Nr: 7246-64.2019.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elislângela Alves Passos, Jonas Gomes de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:, Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de JONAS 

GOMES DE LIMA e ELISLANGELA ALVES PASSOS, pela prática, em tese, 

dos crimes descritos nos artigos 35, caput, e 33, caput da Lei Federal nº 

11.343/2006, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

À Ref. 36 consta decisão concedendo liberdade provisória a 

ELISLANGELA ALVES PASSOS.

Irresignado o Ministério Público interpôs Recurso em sentido estrito.

É o relatório.

 Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

RECEBO O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo Ministério 

Público, devidamente contrarrazoado, com fulcro no artigo 581, inciso V, 

do Código de Processo Penal, vez que tempestivo.

Promova-se a formação do traslado com as peças indicadas pelo 

Ministério Público e pela Defensoria Pública.

Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, para 

processamento, consignando nossas homenagens.

Cientifiquem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-11.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN SILVA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR41766-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003160-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DOS REIS TOME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

ANA ANGELICA ALVES COELHO OAB - MT21215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos patronos da parte autora para, no prazo legal, 

manifestarem-se nos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000387-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000101-71.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CORREA DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002765-41.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JOSE DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002178-19.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA PEREIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-33.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANDIR OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimação das advogadas da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-68.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000226-68.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:OLIVIO SOARES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES, PAULO LINO DA SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação 1 Data: 13/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 31 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-53.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA ALVES COELHO OAB - MT21215/O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000227-53.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:JOAO RIBEIRO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA ANGELICA ALVES 

COELHO, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA POLO PASSIVO: BRAVA 

TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 

13/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO 

JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004451-68.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUISLENE DA SILVA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 12h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-97.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON VELASCO POCHE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000237-97.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:NELSON 

VELASCO POCHE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 

13/03/2020 Hora: 13:50 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO 

JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-20.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AGRICOLA PAES DE BARROS OAB - MT6700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL OLEGARIO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 4 de março de 2020, às 13h10min.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001820-88.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA TRINDADE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001820-88.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: JUSSARA TRINDADE BARROS 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Defiro a expedição de 

alvará do valor incontroverso. Intime-se a parte executada sobre 

manifestação da parte exequente, prazo de dez dias. PONTES E 

LACERDA, 31 de janeiro de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de 

Direito Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Pontes 

e Lacerda / (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E 

LACERDA Alvará Eletrônico n° 583835-5 / 2020 Sexta-feira, 31 de Janeiro 

de 2020 Este documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2018 

Tipo de Procedimento: Processo Número Único 1001820-88.2018.811.0013 

Requerente: JUSSARA TRINDADE BARROS Advogado: STEPHANY 

QUINTANILHA DA SILVA Requerido: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado: 

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR Beneficiário: JUSSARA TRINDADE 

BARROS Conta Judicial 4900116333618 Valor: R$ 6.274,02 (seis mil e 

duzentos e setenta e quatro reais e dois centavos) Autorizado: 

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA COSMES CPF/CNPJ: 035.217.521-43 

Data de Emissão: 31/01/2020 Titular Conta STEPHANY QUINTANILHA DA 

SILVA COSMES CPF/CNPJ Titular Conta 035.217.521-43 Banco Agência 

Conta 260 - Nu Pagamentos S/A 0001 854033898 Forma Liberação T.E.D. 

Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: ELMO LAMOIA 

DE MORAES Status: Assinado pelo Juiz Mensagem: Assinado pelo Juiz, 

aguardando Relatório. Dr ELMO LAMOIA DE MORAES Pontes e Lacerda/ 

(PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA Este 

documento é somente informativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-60.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELI FISCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 4 de março de 2020, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002165-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de agosto de 2019, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002165-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 4 de março de 2020, às 

14h20min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004376-29.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDI CARLOS LIMEIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833-O (ADVOGADO(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1004376-29.2019.8.11.0013. REQUERENTE: EDI CARLOS LIMEIRA DE 

FREITAS REQUERIDO: BRDU SPE CUIABA 01 LTDA Vistos, etc. 1- 

Pretende a parte autora a tutela de urgência para que se autorize a 

suspensão do pagamento das parcelas do contrato firmado entre as 

partes e que a parte ré seja impedida de inscrição do nome da parte 

autora nos cadastros restritivos de crédito, sob alegação de 

descumprimento contratual por parte da ré. Conforme art. 300 do CPC, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Depreende-se dos termos da inicial e 

documentos apresentados que foram demonstrados elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, porquanto há muito foi ultrapassado o prazo 

contratual para entrega do bem, e as parcelas do contrato continuam a 

vencer, sem que a parte autora esteja usufruindo do imóvel adquirido. 

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para autorizar a parte 

autora a suspender o pagamento das parcelas do contrato objeto dos 

autos, e para determinar que a parte ré se abstenha de incluir o nome da 

parte autora no cadastro de devedores inadimplentes, em razão do débito 

discutido nos autos, sob pena de multa que arbitro em R$ 100,00 (cem 

reais) por dia de permanência indevida. 2- Determino a designação de 

audiência de conciliação pela Secretaria, conforme pauta do Conciliador. 

3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a 

parte autora, cientificando-a que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC. 5- Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser 

ofertada até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. 6- 
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Expeça-se o necessário. Cumpra-se. PONTES E LACERDA, 31 de janeiro 

de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-60.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELI FISCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000136-60.2020.8.11.0013. REQUERENTE: ELI FISCHER REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

1- Pretende a parte autora a tutela de urgência para que a ré seja 

compelida a restabelecer o serviço de fornecimento de energia elétrica em 

sua residência, sob alegação de que não houve a aventada fraude e que 

a redução do consumo de energia elétrica a partir do mês de abril decorre 

da instalação de um novo padrão de energia para faturamento da 

residência do seu filho, dividindo-se a demanda anterior. Conforme art. 

300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Depreende-se dos termos da inicial e 

documentos apresentados que foram demonstrados elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito, porquanto de fato a parte autora 

juntou aos autos faturas de energia elétrica em nome de seu filho, cujo 

período corresponde ao período em que foi reduzido o consumo de 

energia elétrica na unidade consumidora da autora, e no qual há suspeita 

de fraude. Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo é patente, porquanto a energia elétrica é serviço essencial. Ante 

o exposto, concedo a tutela de urgência, no sentido de determinar que a 

parte ré restabeleça o serviço de fornecimento de energia elétrica na UC 

6/449782-2 no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 2- Determino a designação de audiência de conciliação pela 

Secretaria, conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro 

teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, 

cientificando-a que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. PONTES E LACERDA, 31 de janeiro de 2020. 

ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-51.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELIA MORAES SILVA OAB - MT27608/O (ADVOGADO(A))

ROLIM BRAGA OAB - 071.929.321-91 (REPRESENTANTE)

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASPFE- CAIXA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS 

FEDERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000156-51.2020.8.11.0013. REPRESENTANTE: ROLIM BRAGA 

REQUERIDO: CASPFE- CAIXA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES 

PUBLICOS FEDERAIS Vistos, etc. 1- Pretende a parte autora a tutela de 

urgência para a exclusão/suspensão das cobranças em sua conta 

corrente, decorrentes de relação contratual que afirma não ter efetuado, 

isto é, sob alegação de inexistência de negócio jurídico entre as partes. 

Conforme art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A 

probabilidade do direito não é um juízo de certeza, mas apenas de 

plausibilidade das alegações, e deve ser analisada sob a ótica das regras 

de experiência comum subministradas pela observação do que 

ordinariamente acontece (art. 375 do Código de Processo Civil). Feitas 

essas considerações, depreende-se dos termos da inicial e documentos 

apresentados que estão presentes tais requisitos, porquanto os 

descontos se iniciaram há pouco tempo e não há como o autor fazer 

prova negativa. Ademais, a permanência dos descontos, ainda que em 

diminuto valor, gera risco de dano, em razão da redução da capacidade 

econômica da parte. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar que a parte ré se abstenha de realizar 

descontos na conta corrente da parte autora, sob pena de multa 

equivalente ao dobro do valor do desconto por evento de descumprimento. 

2- Conforme a nova ordem processual civil vigente, aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, “aquele que de qualquer forma 

participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5º 

do Código de Processo Civil), e “todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva” (art. 6º do CPC). Para tanto, “são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II 

- não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que 

são destituídas de fundamento” (art. 77 do CPC). O ordenamento jurídico 

processual brasileiro repudia qualquer ato de litigância de má-fé, e 

“considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a 

verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 

(...) V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do 

processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório” (art. 80 do 

CPC). Em razão disso, “responde por perdas e danos aquele que litigar de 

má-fé como autor, réu ou interveniente” (art. 79 do CPC). Para assegurar o 

bom andamento processual, o Código de Processo Civil prevê no art. 139 

que “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar 

pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato 

contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente 

protelatórias”. Ocorre que há advogados e partes que atuam de forma 

predatória, ingressando com demandas repetitivas temerárias, sabedores 

de que os fatos narrados na inicial são inverídicos. Tal comportamento 

deve ser sempre reprimido, e por isso, com fundamento no art. 139, III, do 

Código de Processo Civil, advirto a parte autora e seu procurador que, 

caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a litigância de má-fé 

em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, cuja causa de 

pedir não se afigure verdadeira, haverá condenação por litigância de 

má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico que, em razão 

da relevância de sua atuação, não pode participar de fraudes. Tudo sem 

prejuízo da expedição de ofícios à OAB/MT e ao Ministério Público, para 

apuração das responsabilidades disciplinares e penais. 3- Determino a 

designação de audiência de conciliação pela Secretaria, conforme pauta 

do Conciliador. 4- Cite-se a parte ré do inteiro teor do pedido inicial e 

intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). 5- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95). 6- Caso 

não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) 

dias após a audiência acima mencionada. 7- Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 31 de janeiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001490-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALVES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001490-91.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: JORGE ALVES DE FREITAS 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada entre as partes e, via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. No mesmo sentido é o 

Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso: “A sentença homologatória de conciliação ou transação, dispensa 

a intimação das partes e de seus patronos, procedendo-se ao 

arquivamento imediato do feito”. Se se tratar de acordo parcelado, em 

caso de inadimplemento poderá a parte credora requerer o 

desarquivamento e cumprimento da sentença nos próprios autos. Ao 

arquivo, com baixa. PONTES E LACERDA, 31 de janeiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003521-50.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOORELIO SOUSA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS DAMIAO JUNIOR OAB - SP281674 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANE PEDROSO DAMIAO OAB - SP190167 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003521-50.2019.8.11.0013. REQUERENTE: MARCOORELIO SOUSA 

NUNES REQUERIDO: CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP Vistos, 

etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da 

Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes e, via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. No mesmo sentido é o 

Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso: “A sentença homologatória de conciliação ou transação, dispensa 

a intimação das partes e de seus patronos, procedendo-se ao 

arquivamento imediato do feito”. Se se tratar de acordo parcelado, em 

caso de inadimplemento poderá a parte credora requerer o 

desarquivamento e cumprimento da sentença nos próprios autos. Ao 

arquivo, com baixa. PONTES E LACERDA, 31 de janeiro de 2020. ELMO 

LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000444-64.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

INFORMO QUE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO FOI DESIGNADA PARA O 

DIA 20/2/2020, CONFORME RECIBO DE AGENDAMENTO EM ANEXO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000166-29.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que procedo a intimação das 

partes do retorno dos autos a este juízo. Poxoréu/MT , 31 de janeiro de 

2020. SALUSTIANO CANDIDO PEREIRA FILHO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE POXORÉO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 

34361250

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77499 Nr: 2240-44.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar de Lima Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da partre autora para no prazo legal 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76830 Nr: 1875-87.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gevale Batista de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da partre autora para no prazo legal 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23696 Nr: 1017-08.2007.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tork Oeste Comércio de Máquinas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Tonchak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anselmo Mateus Vedovato 
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Junior - OAB:9429/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao despacho ,de fl. 146 REITERO a 

intimação da parte autora , para em 05 (cinco) dias promover regular 

andamento no feito),sob pena de extinção

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72586 Nr: 1917-73.2016.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Nascimento, Elizabeth Coutinho Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos da Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:/MT - 16.691-A

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-58.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA PEREIRA NOVAES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000220-58.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:TEREZINHA 

PEREIRA NOVAES RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO POLO PASSIVO: BANCO PAN 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Poxoréo Data: 06/04/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT 

- CEP: 78800-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001208-56.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR MENDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR DONIZETE RIBEIRO OAB - SP109334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimação do patrono da requerente para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação e/ou requerer o que entender de 

direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66718 Nr: 2702-75.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KROLING E OLIVEIRA ADV. ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVERBES SEBASTIÃO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT, INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11.097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

 Visto,

Inicialmente, faço constar que eventual tempestividade quanto a 

interposição do agravo de instrumento deverá ser apreciado pelo tribunal 

de justiça, não detendo esta magistrada competência para aferi-la. Assim, 

deixo de apreciar o pedido de restituição do prazo para interposição do 

agravo.

 De outro lado, considerando que o executado concordou com a proposta 

de honorários periciais, intime-o para efetuar o depósito integral da monta. 

No mais, cumpra-se conforme já determinado na decisão de fls. 115/120.

Indefiro o pedido de suspensão do feito, eis que não demonstrada 

qualquer causa de pedir correlata. Ademais, sequer noticiada eventual 

interposição de embargos, a permitir a apreciação de referido a pleito a luz 

do dispositivo legal invocado (art. 919 do CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50093 Nr: 1862-07.2012.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SERGIO DEL GROSSI, ALEXANDRE CESAR DEL 

GROSSI, JOSE CARLOS DEL GROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRO JUNIOR TONIAZZO, MAX ARIEL 

TOMIAZZO, WALTERSON TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CÉSAR DEL GROSSI 

- OAB:9916-B, JOSE CARLOS DEL GROSSI - OAB:7884-B, LUIZ SÉRGIO 

DEL GROSSI - OAB:8294-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDEERARO DIAS - OAB:3.549, DEBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180/MT

 Vistos.(...) Deste modo, o valor não estava automaticamente à disposição 

do exequente, como faz crer da leitura da peça apresentada pelos 

executados, mas estava à garantir a execução, tanto que foi exigida 

somente após a inércia do executado, após intimação acerca do 

cumprimento de sentença. Inobstante destacar que, nada impediria o 

executado de levantar referida monta, se assim acordasse com o 

exequente e/ou adimplisse, por qualquer outro meio, no tempo oportuno o 

débito. Porém, não fez.Assim, como não houve o pagamento espontâneo 

do crédito, correta a atualização dele e, consequentemente, natural a 

existência de saldo remanescente.Desse modo, indefiro o pedido de fls. 

764/765 e, consequente, determino o prosseguimento da presente 

execução. Assim, para busca dos valores remanescentes, a parte 

Exequente requereu a penhora de veículos cadastrados em nome dos 

Executados MAX ARIEL TONIAZZO e WALTERSON TONIAZZO, para 

tanto, procedi, inicialmente, à consulta dos bens existentes em seu CPF 

(consulta anexa).Em caso de inexistência de bens, intime-se a parte 

Exequente para impulsionar o feito, requerendo o que de direito, em 5 

(cinco) dias.Em caso positivo – existência de bens, intime-se o Exequente 

para que indique especificamente, no prazo de 10 (dez) dias, dentre os 

veículos constantes na consulta anexa, o que deseja recair a constrição, 

bem como a sua correlação com o valor atualizado do débito (em planilha) 

e a Tabela Fipe.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70455 Nr: 1363-47.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DA SILVA BRAZIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551 SSP/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16158/MT

 Visto.

Procedi, nesta data, à busca de endereço atualizada da parte requerida 
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através do sistema BacenJud.

Aguarde-se 72 horas até a resposta do sistema e, após, proceda-se à 

citação da parte requerida, nos termos da decisão inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61023 Nr: 2160-91.2015.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISSON CESAR DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURIDES COELHO PORTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON CESAR DE CARVALHO 

- OAB:22140/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAMINIO VALERIO SPECIAN 

- OAB:4367, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16158/MT

 Visto.

Para análise do pedido de f. 367, intime-se a parte exequente para que 

junte aos autos planilha atualizada do valor do crédito exequendo, no 

prazo de 10 (dez) dias e voltem conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22046 Nr: 1913-57.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A., JOSE SEBASTIAO DE 

CAMPOS SOBRINHO, ROBERTO ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM ADRIANA EBERHARDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT, LEONARDO L. MORATO - OAB:163.840-SP, 

MAURO LUIS TIMIDATI - OAB:13.528/MT, ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, HELTON 

GEORGE RAMOS - OAB:11237-A/MT, Paulo Rogério de Souza Milléo 

- OAB:MT nº 6.110-A, Sérgio Guaresi do Santo - OAB:MT nº 6.112-A

 Visto.

Trata-se de pedido formulado pela parte exequente no sentido de inserir o 

nome da Executada nos órgãos de proteção ao crédito em virtude de 

inexistência de bens suficientes à garantia da execução.

O artigo 782, parágrafo terceiro do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 782 - (...)

§ 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes.

§ 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o 

pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por 

qualquer outro motivo.

No caso dos autos, não há notícias de que a Executada tenha quitado a 

dívida oriunda do Título Executivo Extrajudicial que embasa os autos, nem 

nomeado bens à penhora, sendo certo que as buscas por bens 

exequíveis realizadas pelo Exequente, via oficial de justiça, sistemas 

BacenJud, Renajud e Infojud, foram todas infrutíferas, razão pela qual 

determino:

1. A expedição de ofício ao Serasa para restrição do nome do Executado 

no órgão de proteção ao crédito, nos termos do artigo supratranscrito.

Neste sentido, a jurisprudência dominante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO 

EXECUTADO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ARTIGO 782, 

PARÁGRAFO 3º DO NCPC. FACULDADE DO JUIZ DA EXECUÇÃO. 

CABIMENTO DEPOIS DE EFETIVADA A CITAÇÃO E DECORRIDO O PRAZO 

PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CASO CONCRETO. Citado, o 

executado deixou transcorrer o prazo para pagamento, mostrando-se 

viáveis o deferimento da pretensão de inclusão do nome do devedor nos 

cadastros de inadimplentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(AGRAVO DE INSTRUMENTO. 70071746341, 15ª Camara Cível, TJRS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 23/11/2016.

2. Declaro suspensa a presente execução, determinando seu arquivo 

provisório, pelo prazo de até um ano, conforme previsão do artigo 40, da 

Lei 6.830/80 ou manifestação anterior da parte Exequente em busca de 

bens em nome da Executada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70462 Nr: 1367-84.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCP, GDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA - 

OAB:11.810/MT, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:MT 

10.186

 Vistos etc.

1. Declaro preclusa a produção da oitiva da testemunha Duilio Gagliandi 

Rolandi, arrolada pela defesa técnica dos réus, porque, embora intimados 

acerca da não localização da referida testemunha (certidão de fl. 334), os 

patronos não apresentaram manifestação (certidão de fl. 338).

2. Abra-se vista dos autos, sucessivamente, às partes para requerer 

diligências e, acaso inexistentes, apresentar memoriais.

São José do Rio Claro, 30 de janeiro de 2020.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65917 Nr: 2232-44.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO CARDIA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração de IR, 

defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo Infojud, mas 

restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas referente ao 

exercício de 2018.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o art. 477 da 

CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao procurador do 

exequente, em caráter sigiloso e sob sua responsabilidade.

Caso também frustrada essa diligência, DECLARO, desde já, SUSPENSA a 

presente execução, determinando seu arquivo provisório pelo prazo de 

até um ano, conforme previsão do artigo 40 da Lei 6.830/80.

Com as informações positivas, intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, requerendo o que de direito, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 14415 Nr: 3314-96.2005.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI FRANCISCO MOCELLIN, RICHARD 

BERTICELLI MOCELLIN, MARCIA APARECIDA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ELISE H.B. ALVES - 

OAB:4679/MT

 PROCESSO: 121-29.2012.811.0033Código: 31934Visto.1. Certifique 

quanto à eventual decurso de prazo para impugnação à penhora de f. 

149/152 relativamente aos executados Darci Francico Mocellin, Richard 

Berticelli Mocellin e Marcia Aparecida Barbosa.2. Em caso positivo, defiro o 

pedido do exequente para liberação do valor bloqueado via BacenJud (R$ 

1.026,93), em seu favor, na conta informada às f. 161v.3. Para busca dos 

valores remanescentes, a parte Exequente requereu a penhora de 

veículos cadastrados em nome do Executado e, para tanto, procedi, 

inicialmente, à consulta dos bens existentes em seu CPF (consulta 

anexa).Em caso de inexistência de bens, intime-se a parte Exequente para 
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impulsionar o feito, requerendo o que de direito, em 5 (cinco) dias.Em caso 

positivo – existência de bens, intime-se o Exequente para que indique 

especificamente, no prazo de 10 (dez) dias, dentre os veículos 

constantes na consulta anexa, o que deseja recair a constrição, bem 

como a sua correlação com o valor atualizado do débito (em planilha) e a 

Tabela Fipe.4. Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração 

de IR, defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo 

Infojud, mas restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas 

referente ao exercício de 2018....Com as informações positivas, intime-se 

a parte exequente para impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, requerendo 

o que de direito, sob pena de arquivamento.São José do Rio Claro – MT, 29 

de janeiro de 2020.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 80398 Nr: 1752-95.2018.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO JEOVANY DE SOUZA NASCIMENTO, 

PABLO JEOVANY DE SOUZA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Procedi, nesta data, à busca de endereço atualizada da parte requerida 

através do sistema BacenJud.

Aguarde-se 72 horas até a resposta do sistema e, após, proceda-se à 

citação da parte requerida, nos termos da decisão inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70771 Nr: 1549-70.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DE OLIVEIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

A parte Exequente requereu a penhora de veículos cadastrados em nome 

do Executado e, para tanto, procedi, inicialmente, à consulta dos bens 

existentes em seu CPF (consulta anexa).

Em caso de inexistência de bens, intime-se a parte Exequente para 

impulsionar o feito, requerendo o que de direito, em 5 (cinco) dias.

Em caso positivo – existência de bens, intime-se o Exequente para que 

indique especificamente, no prazo de 10 (dez) dias, dentre os veículos 

constantes na consulta anexa, o que deseja recair a constrição, bem 

como a sua correlação com o valor atualizado do débito (em planilha) e a 

Tabela Fipe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72703 Nr: 2429-62.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS TRES 

PODER LTDA ME, WAGNER ROBERTO LORDANO, JOSÉ MARIA PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

A parte Exequente requereu a penhora de veículos cadastrados em nome 

do Executado e, para tanto, procedi, inicialmente, à consulta dos bens 

existentes em seu CPF (consulta anexa).

Em caso de inexistência de bens, intime-se a parte Exequente para 

impulsionar o feito, requerendo o que de direito, em 5 (cinco) dias.

Em caso positivo – existência de bens, intime-se o Exequente para que 

indique especificamente, no prazo de 10 (dez) dias, dentre os veículos 

constantes na consulta anexa, o que deseja recair a constrição, bem 

como a sua correlação com o valor atualizado do débito (em planilha) e a 

Tabela Fipe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 286 Nr: 79-73.1995.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ERNESTO STELLA - REP. POR 

LUZIA TIMIDATI STELLA, MANOEL RAIMUNDO DE JESUS, LUZIA TIMIDATI 

STELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODIVALDO JOSÉ DE MATOS - 

OAB:4900/MS

 Visto.

Defiro o pedido formulado às f. 273.

Procedi, nesta data, à restrição do veículo indicado, por meio do Sistema 

Renajud.

Com efeito, determino a constrição por termo nos autos, do bem descrito 

na f. 271, nos termos do que dispõe o artigo 844 e 845, parágrafo 

primeiro, ambos do Código de Processo Civil.

 Intime-se o executado e, se houver, o respectivo cônjuge, no endereço 

informado nos autos.

Sem prejuízo do acima exposto, determino que seja feita a avaliação do 

bem objeto desta penhora no prazo de 10 (dez) dias, no endereço 

informado às f. 273v. Após a avaliação, intimem-se as partes para que se 

manifestem, sob pena de em decorrendo o prazo sem manifestação, 

tornar-se precluso o direito de impugnação a avaliação.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2615 Nr: 483-51.2000.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO CEZAR GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração de IR, 

defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo Infojud, mas 

restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas referente ao 

exercício de 2018.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o art. 477 da 

CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao procurador do 

exequente, em caráter sigiloso e sob sua responsabilidade.

Caso também frustrada essa diligência, DECLARO, desde já, SUSPENSA a 

presente execução, determinando seu arquivo provisório pelo prazo de 

até um ano, conforme previsão do artigo 40 da Lei 6.830/80.

Com as informações positivas, intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, requerendo o que de direito, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31934 Nr: 121-29.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO PACCINI JUNIOR, NIZE DE SOUZA 

BARBOSA PACCINI, SILVANA APARECIDA VICENTE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSE LEÃO - 

OAB:5031/MT
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 Visto.

Considerando a certidão de f. 113, defiro o pedido de f. 112 para liberação 

do valor bloqueado às f. 110/111 em favor da parte exequente, nos 

termos requeridos às f. 112.

Para busca dos valores remanescentes, a parte Exequente requereu a 

penhora de veículos cadastrados em nome do Executado e, para tanto, 

procedi, inicialmente, à consulta dos bens existentes em seu CPF 

(consulta anexa).

Em caso de inexistência de bens, intime-se a parte Exequente para 

impulsionar o feito, requerendo o que de direito, em 5 (cinco) dias.

Em caso positivo – existência de bens, intime-se o Exequente para que 

indique especificamente, no prazo de 10 (dez) dias, dentre os veículos 

constantes na consulta anexa, o que deseja recair a constrição, bem 

como a sua correlação com o valor atualizado do débito (em planilha) e a 

Tabela Fipe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52315 Nr: 1583-84.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO JOSE LODI, IRONE DAMEDA LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9.344/MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 Vistos.

 Considerando o teor da petição de fl. 150 e documento que a instruiu, 

intime-se a parte exequente para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Após, tornem-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54620 Nr: 464-54.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO LUIS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração de IR, 

defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo Infojud, mas 

restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas referente ao 

exercício de 2018.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o art. 477 da 

CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao procurador do 

exequente, em caráter sigiloso e sob sua responsabilidade.

Caso também frustrada essa diligência, DECLARO, desde já, SUSPENSA a 

presente execução, determinando seu arquivo provisório pelo prazo de 

até um ano, conforme previsão do artigo 40 da Lei 6.830/80.

Com as informações positivas, intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, requerendo o que de direito, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54633 Nr: 475-83.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSO FORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALÇADOS LTDA EPP, GLAUCO LOQUETI MAIA, JULIANA MATARUGO 

MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

A parte Exequente requereu a penhora de veículos cadastrados em nome 

do Executado e, para tanto, procedi, inicialmente, à consulta dos bens 

existentes em seu CPF (consulta anexa).

Em caso de inexistência de bens, intime-se a parte Exequente para 

impulsionar o feito, requerendo o que de direito, em 5 (cinco) dias.

Em caso positivo – existência de bens, intime-se o Exequente para que 

indique especificamente, no prazo de 10 (dez) dias, dentre os veículos 

constantes na consulta anexa, o que deseja recair a constrição, bem 

como a sua correlação com o valor atualizado do débito (em planilha) e a 

Tabela Fipe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64343 Nr: 1315-25.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESON DUMMER BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

A parte Exequente requereu a penhora de veículos cadastrados em nome 

do Executado e, para tanto, procedi, inicialmente, à consulta dos bens 

existentes em seu CPF (consulta anexa).

Em caso de inexistência de bens, intime-se a parte Exequente para 

impulsionar o feito, requerendo o que de direito, em 5 (cinco) dias.

Em caso positivo – existência de bens, intime-se o Exequente para que 

indique especificamente, no prazo de 10 (dez) dias, dentre os veículos 

constantes na consulta anexa, o que deseja recair a constrição, bem 

como a sua correlação com o valor atualizado do débito (em planilha) e a 

Tabela Fipe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64879 Nr: 1607-10.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MARA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido formulado às f. 156/157.

Com efeito, determino a constrição por termo nos autos, do bem descrito 

na f. 152, nos termos do que dispõe o artigo 844 e 845, parágrafo 

primeiro, ambos do Código de Processo Civil e, para tanto, procedi, por 

meio do sistema Renajud à restrição de circulação dos bens.

 Isso porque o débito atualizado totaliza o valor de R$ 158.851,64, 

conforme cálculo atualizado de f. 157v e o valor dos veículos 

mencionados na Tabela Fipe e existentes em nome da Executada, 

conforme consulta de f. 152, totalizam R$ 6.002,00 e R$ 82.099,00, 

respectivamente e, somados, não ultrapassam o valor atualizado do 

débito.

Intime-se o executado e, se houve o respectivo cônjuge, no endereço 

informado nos autos.

Sem prejuízo do acima exposto, determino que seja feita a avaliação do 

bem objeto desta penhora no prazo de 10 (dez) dias. Após a avaliação, 

intimem-se as partes para que se manifestem, sob pena de em decorrendo 

o prazo sem manifestação, tornar-se precluso o direito de impugnação a 

avaliação.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52360 Nr: 1643-57.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E REC. 

NATURAIS -IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO ANTONIO DA CRUZ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON DONIZETTI 

FERREIRA CERANTES - OAB:14255/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Visto.Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do executado 

até o limite do crédito exequendo e conforme atualização informada pelo 

Exequente....Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o 

Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. 

Neste caso, determino seja transferida para a conta única, vinculando o 

valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e 

subseqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, intime-se o 

Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado ou junte aos 

autos a matrícula atualizada do bem informado às f 53, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 791, III, do 

CPC.Em seguida, voltem conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54618 Nr: 462-84.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CRISTÓVÃO SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Há nos autos penhora de um veículo, f. 51, ainda não avaliado, porém, que 

deve ser levado em consideração para abatimento do crédito para fins de 

atualização do débito para consulta BacenJud.

Para tanto, intime-se a parte exequente para que proceda à atualização do 

crédito com abatimento dos valores correspondentes aos veículos 

penhorados (Tabela Fipe), em 5 (cinco) dias e, após, voltem para consulta 

BacenJud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5632 Nr: 1634-81.2002.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295

 CERTIDÃO

 Intimo o nobre advogado da parte solicitante para que tome ciência acerca 

da disponibilização dos autos em secretaria, haja vista o requerimento de 

desarquivamento para extração de cópias.

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXCEPTO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702 Nr: 214-17.1997.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDIO GRIEP FENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REJANE BUSS 

SONNENBERG, para devolução dos autos nº 214-17.1997.811.0033, 

Protocolo 702, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72300 Nr: 2302-27.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAOVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SALLES MICHELETTI 

- OAB:24158-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do 

executado até o limite do crédito exequendo, e conforme atualização 

informada pelo Exequente....Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a 

resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se o Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça 

impugnação. Neste caso, determino seja transferida para a conta única, 

vinculando o valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora 

nos autos e seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, 

intime-se o Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 791, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28520 Nr: 2399-71.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR MARINS RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHANYLEYNE FURLAN SORTI - 

OAB:23741/O, MARCOS GATTASS - OAB:12264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Impulsionamento (Certidão)CERTIDÃOTendo em vista o encarte do extrato 

da consulta Renajud às f. 165, impulsiono estes autos com a finalidade de 

republicar a decisão de f. 163/164, conforme segue transcrita:"Vistos,A 

parte exequente, às fl. 159, reiterou o pedido de suspensão da CNH da 

parte executada, requereu seja realizada pesquisas visa BACENJUD, 

BACEN CCS, RENAJUD, SREI, ANOREG. Postulou ainda seja encaminhada 

certidão negativa ao Cartório.Decido.1)Da suspensão da CNHO pedido de 

suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, já foi objeto de deliberação 

deste juízo, cujo pleito foi indeferido, conforme se vê às fl. 152, cujo 

decisão mantenho. Ressalto que referida funcionaria mais como um meio 

de punição pela insuficiência patrimonial do que propriamente coerção 

para pagamento do débito, distorcendo a finalidade da norma, que tem 

como objetivo criar mecanismos para evitar condutas furtivas, friso, 

daqueles que possuem possibilidade de pagar, porém ocultam seu 

patrimônio.[...].6)Da pesquisa via RENAJUDA parte Exequente requereu a 

penhora de veículos cadastrados em nome do Executado e, para tanto, 

procedi, inicialmente, à consulta dos bens existentes em seu CPF 

(consulta anexa).Em caso de inexistência de bens, intime-se a parte 

Exequente para impulsionar o feito, requerendo o que de direito, em 5 

(cinco) dias.Em caso positivo – existência de bens, intime-se o Exequente 

para que indique especificamente, no prazo de 10 (dez) dias, dentre os 

veículos constantes na consulta anexa, o que deseja recair a constrição, 

bem como a sua correlação com o valor atualizado do débito (em planilha) 

e a Tabela Fipe.Cumpra-se, expedindo-se o necessário."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21725 Nr: 1565-39.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDALL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES SALDANHA 

HANDELL - OAB:13.383, ROBERTO MORETH - OAB:DF/22.580

 Ante o exposto, tendo em vista o grande lapso temporal já transcorrido da 

data da sentença de encerramento da recuperação judicial até a presente 

data, determino à EXECUTADA a comprovação nos autos, em 15 dias, do 

teor e da vigência de eventual efeito suspensivo concedido em segundo 

grau de jurisdição à sentença de encerramento de sua recuperação 

judicial, de modo a viabilizar ao juízo a análise do cabimento da 

SUSPENSÃO desta demanda, até o julgamento dos Recursos Especiais nº 

1.757.145/RJ, 1.760.907/RJ, 1.765.854/RJ, 1.768.324/RJ, 1.694.261/SP, 
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1.694.316/SP e 1.172.488/SP.Não obstante, DEFIRO o pedido formulado 

pela executada e REVOGO a restrição via Renajud nos moldes em que 

outrora deferida. Determino, no entanto, sejam os automóveis vistoriados, 

avaliados e penhorados nomeando-se a executada como fiel depositária 

de todos eles.Considerando-se o teor da certidão de fls. 1156 noticiando a 

impossibilidade de citação de AGROINDUSTRIAL RIO PORTELA; TELLUS 

MATER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e FABÍOLA REJANE ARRUDA 

TICIANEL, INTIME-SE a exequente para: I) promover atos e diligências de 

sua incumbência de modo a viabilizar a citação das partes indicadas; II) 

manifestar-se acerca da petição e documentos de fls. 331/1154, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimem-se e cumpra-se, com as providências de 

estilo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 89828 Nr: 2388-27.2019.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON BRUNO SOUZA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson de Souza - 

OAB:24.894

 Vistos etc.

1. Inexistindo qualquer questão preliminar invocada na resposta à 

acusação e inocorrente qualquer das hipóteses que caracterizam a 

absolvição sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da 

denúncia e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 

(doze) de março de 2020, às 14h00min.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIMEM-SE e/ou REQUISITEM-SE o(a/s) réu(s) e a(s) 

testemunha(s)/informante(s)/vítima(s) arroladas na denúncia [fl. 06] e na 

resposta à acusação [fl. 58].

Em se tratando de testemunha(s)/informante(s) residentes fora desta 

Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no juízo deprecado, 

instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na CNGC, com 

prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, 

comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto ao juízo 

deprecado a realização do ato [Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a 

defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária 

intimação da data da audiência no juízo deprecado.”].

b) INTIME-SE, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) constituído do réu.

c) CIÊNCIA ao Ministério Público.

São José do Rio Claro, 30 de janeiro de 2020.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63310 Nr: 780-96.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE MATOS EMILIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/O

 Vistos etc.

1. Diante da não modificação do horário de expediente do Poder Judiciário 

de Mato Grosso que até então se avizinhava para este ano, adequo o 

horário da audiência anteriormente marcada para o mesmo dia 06 (seis) de 

fevereiro de 2020, porém às 13h30min.

2. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 29 de janeiro de 2020.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76072 Nr: 3802-31.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO LUIZ MARQUES DA 

SILVA - OAB:18194/B-MT

 Vistos etc.

1. REDESIGNO a realização da audiência anteriormente marcada para o dia 

04 (quatro) de junho de 2020, às 13h30min, em virtude da necessidade de 

readequação da pauta de audiências deste juízo.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a. INTIME(M)-SE e/ou REQUISITE(M)-SE a(s) testemunha(s) arroladas na 

denúncia [fls. 06/07], a exceção da testemunha Nivaldo Evangelista da 

Costa Júnior, porque expedida carta precatória para sua oitiva (fl. 80), e 

na resposta à acusação [fl. 62-verso – ALDO ZACARIAS ROSA FILHO], 

para comparecerem na solenidade processual designada.

b. EXPEÇA-SE Carta Precatória à Comarca de Sinop/MT com a finalidade 

de intimação da ré da data audiência de instrução designada neste juízo. 

Conste da missiva a expressa advertência de que a parte ré é patrocinada 

por advogado privado.

c. INTIME(M)-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) constituído(a/s) da ré, 

sobre o teor da presente decisão.

d. CIÊNCIA ao Ministério Público Estadual.

São José do Rio Claro, 29 de janeiro de 2020.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54666 Nr: 510-43.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ERN DE SOUZA-ME, VANDERLEI 

ERN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. INDEFIRO o pedido formulado pelo credor à fl. 89 [citação por edital], 

porque não houve o esgotamento dos meios de citação do executado, 

sendo certo afirmar, conforme certidão do oficial de justiça de fl. 87, que o 

executado fora condenado nesta Comarca pela prática do crime de 

homicídio e transferido para cumprimento de pena na capital, informação 

esta já concretizada pela certidão às fl. 31, datada de 02.10.2017.

Diante disso, após consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado 

[SEEU], constatei que o executado possui contra si um Processo 

Executivo de Pena [de n.º 00015663-26.2013.811.0042] em curso perante 

a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, onde atualmente cumpre 

pena no regime aberto e, conforme incluso termo de comparecimento, 

reside na cidade de Várzea Grande/MT.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) do credor do teor desta decisão.

b. EXPEÇA-SE Carta Precatória para a Comarca de Várzea Grande com a 

finalidade de citação e demais atos do executado Vanderlei Ern de Souza, 

representante legal da empresa executada Vanderlei Ern de Souza – ME, 

no incluso endereço (Rua Justino Claro, Quadra 07, nº 03, Santa Maria, na 

cidade de Várzea Grande/MT), nos termos da decisão de fl. 27.

São José do Rio Claro, 29 de janeiro de 2020.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXCEPTO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60967 Nr: 2127-04.2015.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON CERVANTES, PATRICIA MUNHOZ 

CERVANTES, ANA PAULA MUNHOZ CERVANTES, ISABELA MUNHOZ 

CERVANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINA FREIRE MUNHOZ CERVANTES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JAIR KAUFFMAN, 

para devolução dos autos nº 2127-04.2015.811.0033, Protocolo 60967, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000036-45.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BALLIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RODRIGUES DE ABREU OAB - SP185765-O (ADVOGADO(A))

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000036-45.2020.8.11.0033 Vistos etc. 1. Trata-se de 

PETIÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA ajuizada, em 

21.01.2020, por JOÃO PAULO BALLIN RODRIGUES em desfavor de 

COPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA. – EPP., com pedido de tutela 

antecipada, inaudita altera parte, para determinar a realização de perícia 

técnica com a finalidade de constatar falha no desenvolvimento da lavoura 

de soja, em áreas de cultivo denominadas Fazendas Ponte da Pedra e 

Nova Esperança, localizadas na estrada estadual 488, km 08, s/nº, no 

município de Nova Maringá/MT, termo da Comarca de São José do Rio 

Claro/MT, em razão de que “(i) mais da metade dos insumos de referidos 

Contratos de Venda não foram entregues, além de (ii) muitos dos que 

foram entregues não corresponderem aos efetivamente contratados e (iii) 

ainda terem sido entregues fora dos tempos contratados e adequados 

para o plantio” [Petição Inicial – Id. 28196852 – Pág. 1], e ao final 

comprovar e mensurar possível prejuízo suportado pelo requerente em 

razão da diminuição na produtividade das áreas cultivadas, pela da falta 

qualidade questionada dos insumos adquiridos. Decisão (Id. 28244879), 

proferida em 23.01.2020, determina que a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, emende a petição inicial para adequar o valor da causa 

ao importe de R$ 306.938,00 (trezentos e seis mil, novecentos e trinta e 

oito reais), referentes aos insumos discriminadas nos Id. 28196870 – Pág. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, que se pretende por meio da prova pericial 

questionar a quantidade, qualidade e eficiência, recolhendo, na 

oportunidade, as custas complementares. Petição (Id. 28434795), 

protocolada pela parte autora em 27.01.2020, em síntese, para alegar sua 

hipossuficiência financeira (“não tenho condições de arcar com as 

despesas inerentes ao presente processo, sem prejuízo do meu sustento 

e de minha família, necessitando, portanto, da Gratuidade da Justiça” – Id. 

287434799 – Pág. 1) e por isso requerer (i) a gratuidade da justiça, (ii) a 

reconsideração quanto ao valor a ser atribuído à causa, devendo ser 

restabelecido o quantum descriminado na inicial, e por fim (iii) o 

recolhimento das custas e despesas processuais ao final do processo e 

(iv) alternativamente, o parcelamento em 12 (doze) vezes mensais e 

consecutivas. É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. INDEFIRO 

a retificação do valor da causa, mantendo-se o quantum aferido e 

determinado por meio da decisão de Id. 28244879, a saber, R$ 306.938,00 

(trezentos e seis mil, novecentos e trinta e oito reais). Analisando os 

argumentos e os documentos aportados pelo autor no pedido de 

reconsideração, denota-se que não houve alteração fática capaz de 

modificar a decisão que determinou a retificação do valor da causa. O art. 

292, §3º, do CPC/2015, dispõe que o juiz corrigirá, de ofício e por 

arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pelo autor. Logo, o valor da causa não está dissociado do proveito 

econômico e do conteúdo patrimonial em discussão, devendo o juiz, 

determinar sua retificação. Na espécie, a despeito das considerações 

lançadas na peça de reconsideração, o valor atribuído à causa na peça 

de ingresso, a saber, R$ 10.000,00 (dez mil reais), é dissonante do 

conteúdo patrimonial objeto da ação, que questiona a qualidade e 

eficiência de insumos agrícolas adquiridos pelo valor global de R$ 

306.938,00 (trezentos e seis mil, novecentos e trinta e oito reais), 

conforme notas fiscais de Id. 28196870 – Pág. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e 

inclusive, o Autor alega prejuízos nas áreas onde faltaram os elementos 

necessários como fatores de produção, em razão da baixa 

qualidade/produtividade, mas, por ora, não declinado os valores, por 

entender ser necessária a perícia com o fim de mensurar os alegados 

danos. 3. INDEFIRO o benefício processual da gratuidade da justiça, 

porquanto não há nos autos elementos que demonstrem a incapacidade 

econômica da parte autora. Em que pese os argumentos delineados na 

petição de Id. 28434795 e documentos que a instruem (Id. 28434799, 

28434805, 28434809, 28434816, 28434821 e 28434826), o Requerente 

não se desincumbiu de seu ônus em comprovar sua hipossuficiência 

econômica, não sendo, por si só, a declaração de imposto de renda – 

pessoa física – exercício 2019, ano-calendário 2018, desacompanhada de 

outros elementos [extratos bancários e afins], apta a sustentar sua 

argumentação. A parte autora declara que é funcionário corporativo com o 

cargo de auxiliar administrativo, auferindo salário de R$ 1.257,60 (mil, 

duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), ou seja, pouco 

mais de um salário mínimo, por isso, isento de declaração de imposto de 

renda, contudo, em 15.03.2018, firmou contrato de arrendamento de 

imóvel rural para fins de exploração agrícola (Id. 28196860) de uma área 

de terras equivalente a 450,00 ha, destinadas ao cultivo de soja, arroz, 

milho, algodão e painço etc, com início em 07.09.2018 e término em 

06.07.2024, pela quantia de 22.950 (vinte e duas mil, novecentos e 

cinquenta) sacas de soja, a época da assinatura do ato, aferidas em R$ 

918.000,00 (novecentos e dezoito mil reais), sendo certo afirmar também 

que em 30.03.2019, pagou a primeira parcela do contrato de 

arrendamento, equivalente a 2.250 (duas mil, duzentos e cinquenta) sacas 

de soja, a priori, no valor de R$ 141.525,00 (cento quarenta e um mil, 

quinhentos e vinte e cinco reais), com base (Extrato de Preço Médio 

emitido pela CONAB – anexo), e ainda, adquiriu, entre os meses de 

outubro/2019 e dezembro/2019, insumos agrícolas no valor de R$ 

306.938,00 (trezentos e seis mil, novecentos e trinta e oito reais), 

conforme notas fiscais de Id. 28196870 – Pág. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 

Motivos estes pelos quais este Juiz não está adstrito a aceitar a 

hipossuficiência do requerente, podendo o mesmo, aparentemente, arcar 

com as custas processuais. 4. INDEFIRO o pedido de recolhimento das 

custas judiciais ao final, requerido pela parte autora, por meio da petição 

de Id. 28434795, porque, como sabido, a prestação do serviço público 

judiciário é remunerada por meio de taxa e o seu pagamento deve ocorrer 

no momento da distribuição da inicial, a teor do art. 456, das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC) - Foro Judicial: “Art. 456. 

A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível.” 5. 

DEFIRO o pedido de parcelamento das custas processuais, requerido pela 

parte autora, por meio da petição de Id. 28434795, correspondentes ao 

valor da causa determinado por meio da decisão de Id. 28244879 – Pág. 3, 

a saber, R$ 306.938,00 (trezentos e seis mil, novecentos e trinta e oito 

reais), contudo em até 6 (seis) prestações mensais e sucessivas, nos 

termos do § 7º, do art. 468, da CNGC-Judicial-TJ/MT, considerada as 

circunstâncias e peculiaridades deste caso concreto, especialmente, a 

presente decisão que indefere o benefício processual da gratuidade de 

justiça, após a distribuição, bem como porque o pleito foi deduzido 

tempestivamente à intimação para recolhimento das custas. 6. Cumpra 

Secretaria Judiciária a(s) seguinte(s) providências: a) INTIME-SE, via DJe, 

o(a/s) advogado(a/s) do(s) Requerente sobre o teor da presente decisão 

e para recolher de forma parcelada as despesas processuais 

correspondentes ao valor da causa, isto é, proceder ao recolhimento da 

primeira parcela em até 10 (dez) dias úteis após sua intimação e das 

demais nos meses subsequentes ao primeiro pagamento, sob pena de 

extinção processual sem apreciação do mérito. b) Transcorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. São José do Rio 

Claro, 31 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de 

Souza, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000039-68.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 677 de 1001



R H DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA FREITAS SILVA OAB - MT18295/O (ADVOGADO(A))

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL FERREIRA DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência para, em 05 (cinco) dias manifestar-se sobre o 

conteúdo da r. certidão do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que 

entender necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-87.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CHAGAS GROCHEWICZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000072-87.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:ADRIANO 

CHAGAS GROCHEWICZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Data: 13/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: FÓRUM 

DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-72.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CHAGAS GROCHEWICZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000073-72.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:ADRIANO 

CHAGAS GROCHEWICZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Data: 13/03/2020 Hora: 12:15 , no endereço: FÓRUM 

DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-42.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WILLAMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000075-42.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:WILLAMES DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO 

ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Data: 13/03/2020 Hora: 12:30 , no 

endereço: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, 

CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . CUIABÁ, 31 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-27.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WILLAMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000076-27.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:WILLAMES DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO 

ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Data: 13/03/2020 Hora: 12:45 , no 

endereço: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, 

CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . CUIABÁ, 31 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-72.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CHAGAS GROCHEWICZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA 

CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 

78435-000 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO PROCESSO n. 1000073-72.2020.8.11.0033 Valor da causa: 

R$ 12.090,53 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ADRIANO CHAGAS GROCHEWICZ Endereço: Rua Paraná, 1052, 

Centro, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI, 1376, - LADO PAR, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04571-000 Senhor(a): REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

tem por finalidade a citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra disponibilizado no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas, bem como a sua intimação para comparecer à 

audiência de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO Data: 13/03/2020 Hora: 12:15 , a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 
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https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1001039-21.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO ROSA DA SILVA (ESPÓLIO)

JOSE ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS COSTA BATISTA OAB - MT24731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DE OLIVEIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1001039-21.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar o polo ativo para se 

manifestar nos autos, caso queira, acerca do EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, dentro do prazo legal. Vila 

Rica/MT, 31 de janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000871-19.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE VERAS DA COSTA OAB - TO2225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WATERLOO PEREIRA DE AGUIAR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000871-19.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar o(a) parte autora para 

recolher a diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 

- CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefônico com a gestora geral 

(responsável pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210 Vila Rica/MT, 31 de janeiro de 2020 

MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 

2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000010-96.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE MEDEIROS (AUTOR)

RAFAEL GALVAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0015995A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE BARRA DO GARCAS (REU)

DRAUZIO ANTONIO MEDEIROS (REU)

SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA (REU)

CARMEM LUCIA CARDOSO FERNANDES (REU)

GASPAR BRAZ PARREIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000010-96.2020.8.11.0049 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar o(a) parte 

autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos do 

provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 31 de janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10989 Nr: 1440-65.2008.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Francisco da Rocha, Angelita Rodrigues da 

Silva Amorim, Fernando Cesar Passinato Amorim, Adeir Bites Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13.604-A/MT

 IMPULSIONO os autos ao advogado da parte autora Fernando Cesar P. 

Amorim, para que proceda com a imediata devolução dos autos, emcarga 

por tempo excessivo, sob pena de busca e apreensão e demais 

cominações penais e administrativas. ATO ORDINATÓRIO EM 

REITERAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64312 Nr: 1405-22.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPACTO INSUMOS AGRICOLA LTDA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA INVESTIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL 

ROCHA - OAB:86425, GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO - 

OAB:OAB/MG 118.117, KAROLINE PEREIRA MIRANDA DE MELO - 

OAB:OAB/MT 24.110/O, MELQUISEDEC JOSÉ ROLDÃO - OAB:OAB/MT 

22.161/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:OAB/MT 

18.024, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

7187

 IMPULSIONO os autos à Admistração Judicial, com a seguinte finalidade: 

2. Após, INTIME-SE o Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) 
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dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar a sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64313 Nr: 1406-07.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCEANA MINERAIS MARINHOS LTDA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Müller, NILSON MULLER - ME, 

AGROPECUÁRIA AURORA LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:OAB/SP 309.229, EVELYN CAVICHIOLI - OAB:411158, Max Sivero 

Mantesso - OAB:200889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:OAB/MT 

18.024, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

7187

 IMPULSIONO os autos à Admistração Judicial, com a seguinte finalidade: 

2. Após, INTIME-SE o Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar a sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64389 Nr: 1417-36.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVAN E NIGRO ADVOCACIA EMPRESARIAL, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MULLER - ME, AGROPECUÁRIA 

AURORA LTDA- ME, Nilson Müller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:OAB/MT 

18.024, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

7187

 IMPULSIONO os autos à Admistração Judicial, com a seguinte finalidade: 

2. Após, INTIME-SE o Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar a sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64408 Nr: 1425-13.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHMIDT & TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA AURORA LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON LAURO SCHMIDT - 

OAB:11612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:OAB/MT 

18.024, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

7187

 IMPULSIONO os autos à Admistração Judicial, com a seguinte finalidade: 

2. Após, INTIME-SE o Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar a sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64442 Nr: 1430-35.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA AURORA LTDA- ME, Nilson 

Müller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME PIZZOTTI MENDES 

COLETTO DOS SANTOS - OAB:375475, JULIA MAHFUZ - OAB:OAB/SP 

407.982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:OAB/MT 

18.024, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

7187

 IMPULSIONO os autos à Admistração Judicial, com a seguinte finalidade: 

2. Após, INTIME-SE o Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar a sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64445 Nr: 1431-20.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander S/A, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA AURORA LTDA- ME, NILSON 

MULLER - ME, Nilson Müller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.694/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:OAB/MT 

18.024, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

7187

 IMPULSIONO os autos à Admistração Judicial, com a seguinte finalidade: 

2. Após, INTIME-SE o Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar a sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44453 Nr: 1314-34.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jéssica Barbosa Silva, Wilker da Silva Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.M.ABED - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MUSA GONÇALVES - 
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OAB:17747

 Defiro a produção de prova oral, depoimento pessoal e testemunhal, para 

tanto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de 

MARÇO de 2020 às 14h30min. Intimem-se as partes para apresentarem rol 

de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, informando o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho (art. 450 do NCPC).Nos 

termos do art. 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação por 

via judicial somente é possível quando: I - tentativa do advogado foi 

frustrada; II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao 

juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese 

em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do 

corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada pelo 

Ministério Público ou pela Defensoria Pública; V - a testemunha for 

autoridade previstas no art. 454 do NCPC.A parte pode comprometer-se a 

levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação do 

advogado, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a 

parte desistiu de sua inquirição.A inércia do advogado em relação à 

comunicação da testemunha implica a desistência da sua inquirição (art. 

455, § 3º, NCPC).Em observância ao disposto no art. 357, §1º, do NCPC, 

intimem-se as partes para que manifestem se há esclarecimentos a serem 

feitos ou ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, cientes de que, 

findo o prazo, a presente decisão se torna estável.No mais, fixo o número 

máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte por fato narrado na 

inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do NCPC.Cumpra-se, expeça-se o 

necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50390 Nr: 2313-50.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Strucker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Diante do exposto, e nos termos do art. 399, do CPP, com redação dada 

pela Lei n. 11.719/08, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 10 de MARÇO de 2020, às 13h45min.Estando o réu preso, 

REQUISITE-SE sua escolta. Caso resida em outra comarca, EXPEÇA-SE 

carta precatória para intimação.Havendo testemunha residente em outra 

comarca, EXPEÇA-SE carta precatória nos termos do art. 222, do CPP, 

intimando-se o Ministério Público e a defesa técnica de sua expedição 

(Súmula 273, do STJ, e art. 1.363, da CNGC).Havendo policial militar 

arrolado como testemunha, REQUISITE-SE na forma do art. 221, § 2º, do 

CPP, ou sendo funcionário público, EXPEÇA-SE o competente mandado de 

intimação e comunique-se na forma do art. 221, § 3º, do CPP, 

diferentemente, INTIME-SE a testemunha no endereço declinado pelas 

partes, advertindo-as de que, em caso de não comparecimento estando 

devidamente intimadas, poderão responder por crime de 

desobediência.INTIMEM-SE, pessoalmente, o Ministério Público e a 

Defensoria Pública.Cumpra-se, expeça-se o necessário.Alto Garças/MT, 

data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62911 Nr: 886-47.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roland Trentini, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, Euclides Ribeiro da Silva Junior - OAB:5.222 - 

MT, Ricardo Ferreira de Andrade - OAB:9.764-A MT, THIAGO 

OLIVEIRA AMADO - OAB:11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Khafif Dyana - 

OAB:131646

 IMPULSIONO os autos à Administrdora Judicial, com a seguinte finalidade: 

Após, INTIME-SE o Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar a sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62910 Nr: 885-62.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roland Trentini, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH Capital S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, Euclides Ribeiro da Silva Junior - OAB:5.222 - 

MT, Ricardo Ferreira de Andrade - OAB:9.764-A MT, THIAGO 

OLIVEIRA AMADO - OAB:11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:OAB/PR 53.612

 IMPULSIONO os autos à Administradora Judicial, com a seguinte 

finalidade: Após, INTIME-SE o Administrador Judicial para, no prazo de 05 

(cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar a sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010474-20.2011.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEI EMMEL DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA OAB - MT0008322A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIZOAN PEREIRA ALENCAR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte exequente, por intermédio do 

seu patrono habilitado, para requerer no prazo de 05 (cinco) dias o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Alto Garças, 31 de janeiro de 

2020. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-29.2011.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JORDAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Trata-se de reclamação movida por Alan Jordão dos Santos 

em desfavor de Banco do Brasil S/A, todos já qualificados nos autos. 

Conforme petição de (ID.6970452) acostada nos autos, o exequente 

informou o pagamento do débito. Fundamento e decido. Considerando-se 
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que o exequente requereu a extinção da ação tendo em vista o pagamento 

da dívida exequenda, conforme petição de (ID.6970452), nos termos do 

art. 924, inciso II, do NCPC, JULGO extinta a presente execução com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários na forma da lei. Expeça-se 

alvará de levantamento da quantia depositada em favor do exequente. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Expeça-se o necessário. P.R.I.C. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-29.2011.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JORDAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Trata-se de reclamação movida por Alan Jordão dos Santos 

em desfavor de Banco do Brasil S/A, todos já qualificados nos autos. 

Conforme petição de (ID.6970452) acostada nos autos, o exequente 

informou o pagamento do débito. Fundamento e decido. Considerando-se 

que o exequente requereu a extinção da ação tendo em vista o pagamento 

da dívida exequenda, conforme petição de (ID.6970452), nos termos do 

art. 924, inciso II, do NCPC, JULGO extinta a presente execução com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários na forma da lei. Expeça-se 

alvará de levantamento da quantia depositada em favor do exequente. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Expeça-se o necessário. P.R.I.C. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48853 Nr: 1574-66.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062/MT

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de ref. 46, que serve a presente 

para fins de intimar a parte executada, através de seu defensor 

constituído, a efetuar o pagamento do débito apresentado pelo contador 

do juízo na ref. 50, sob pena de ser decretada a sua prisão civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14386 Nr: 1125-65.2005.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC Química do Brasil LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Legeski Monegate, Jairo Marcos Bortolás, 

Pedro Sachser Bigas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui Ferreira Pires Sobrinho - 

OAB:73891/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Diante da sentença de procedência proferida nos autos de Embargos de 

Terceiros – Cód: 44715 (Ref. 06), que tramitou perante este juízo, 

intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar-se no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33517 Nr: 1168-84.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aletheia Cristiane Blau & Cia Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro o pedido de Ref. 22, determino a suspensão da execução fiscal 

pelo prazo de 1 (um) ano, bem como do prazo prescricional, nos termos 

do art. 40, caput, da Lei 6.830/80, devendo os autos ser remetidos ao 

arquivo provisório, com baixa no relatório.

 II – Decorrido o prazo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor 

ou encontrados bens penhoráveis, os autos permanecerão no arquivo 

provisório, porém, o prazo prescricional retomará o seu curso.

III – Esclareço ser desnecessária a intimação da Fazenda Pública do 

deferimento da suspensão por ela mesma solicitada e da determinação de 

arquivamento provisório dos autos, pois decorrente de expressa previsão 

legal. (REsp 1129574/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 29/04/2010).

IV – Passados 5 (cinco) anos do término do prazo de suspensão, abra-se 

vista à Fazenda Pública para a manifestação prévia do § 5º do art. 40 da 

Lei 6.830/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33518 Nr: 1169-69.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Lazarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I - Determino a suspensão da execução fiscal pelo prazo de 1 (um) ano, 

bem como do prazo prescricional, nos termos do art. 40, caput, da Lei 

6.830/80, devendo os autos ser remetidos ao arquivo provisório, com 

baixa no relatório.

 II – Decorrido o prazo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor 

ou encontrados bens penhoráveis, os autos permanecerão no arquivo 

provisório, porém, o prazo prescricional retomará o seu curso.

III – Esclareço ser desnecessária a intimação da Fazenda Pública do 

deferimento da suspensão por ela mesma solicitada e da determinação de 

arquivamento provisório dos autos, pois decorrente de expressa previsão 

legal. (REsp 1129574/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 29/04/2010).

IV – Passados 5 (cinco) anos do término do prazo de suspensão, abra-se 

vista à Fazenda Pública para a manifestação prévia do § 5º do art. 40 da 

Lei 6.830/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33519 Nr: 1170-54.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro o pedido de Ref. 23, determino a suspensão da execução fiscal 

pelo prazo de 1 (um) ano, bem como do prazo prescricional, nos termos 

do art. 40, caput, da Lei 6.830/80, devendo os autos ser remetidos ao 

arquivo provisório, com baixa no relatório.

 II – Decorrido o prazo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor 

ou encontrados bens penhoráveis, os autos permanecerão no arquivo 

provisório, porém, o prazo prescricional retomará o seu curso.

III – Esclareço ser desnecessária a intimação da Fazenda Pública do 

deferimento da suspensão por ela mesma solicitada e da determinação de 

arquivamento provisório dos autos, pois decorrente de expressa previsão 

legal. (REsp 1129574/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 29/04/2010).

IV – Passados 5 (cinco) anos do término do prazo de suspensão, abra-se 
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vista à Fazenda Pública para a manifestação prévia do § 5º do art. 40 da 

Lei 6.830/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34082 Nr: 167-30.2015.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS CRISTIANO FOLLMANN - ME , 

Douglas Cristiano Follmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro por ora o pedido de citação por ora certa realizado às fls. 97-98.

Realize nova tentativa de citação do executado, através de mandado, 

atentando-se ao endereço informado pelo exequente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36603 Nr: 255-34.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON DA SILVA, ELIR MONEGATE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Taquari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA - 

OAB:216936, SIGMAR MACEIO - OAB:16463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as parte para, no prazo de 10 dias, manifestarem-se acerca 

da certidão de Ref. 57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36835 Nr: 330-73.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERLI PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37127 Nr: 445-94.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO PETINARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Taquari - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA - 

OAB:11082/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a ação versa sobre o erário público, bem indisponível e 

do interesse público, Artigo 178, I do CPC. INTIME-SE o Ministério Público 

para que manifeste-se no feito se é caso de intervir como fiscal da ordem 

jurídica, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37314 Nr: 523-88.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

atualização do débito e, na sequencia, venha-me conclusos para 

deliberação quanto ao pedido de penhora on-line via BacenJud.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40139 Nr: 2347-82.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSFRAN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO HENRIQUE MIRANDA 

BELOTTI - OAB:237.635/SP, PASCOAL BELOTTI NETO - OAB:195991

 Inicialmente, intime-se a parte requerida quanto à renúncia de Ref. 41.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40880 Nr: 433-46.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Cristiano Follmann, DOUGLAS 

CRISTIANO FOLLMANN - ME, CINTIA CRISTINA ALVES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de Ref. 47, para tanto DETERMINO que seja realizada a 

citação/intimação do executado mediante edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41236 Nr: 668-13.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCA, NPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a cota ministerial de Ref. 28.

Expeça-se carta precatória para a comarca de Goiânia-GO para realizar a 

intimação do executado, atentando-se ao endereço informado.

Não sendo encontrado, intime-o por edital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44753 Nr: 2647-10.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO RAYES SAKR - 

OAB:40832

 Defiro os pedidos de fls. 110-111 e 112, para tanto, determino que o 

requerente traga aos autos os extratos de movimentação bancária 

referente ao crédito concedido ao requerido, bem como o pagamento de 

03 parcelas ocorrido nas datas 25/08/2011, 27/08/2012 e 03/09/2013, 

conforme requerido.

Por fim, DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o 

dia 20 de maio de 2020 às 12:45min (MT).
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INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência. As testemunhas 

deverão comparecer independentemente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45755 Nr: 38-20.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CESAR DE CARVALHO, MARCOS 

CESAR DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de Ref. 18, uma vez que cabe ao prórpio exequente 

tomar as medidas cabíveis para levantamento das informações 

requeridas.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, dar 

prosseguimento ao feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48564 Nr: 1409-19.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Mariano de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 I – Apresentada resposta à acusação (Ref. 16), verifico que não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28/05/2020, às 

13:00HS. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

VII - Diante da renúncia do advogado nomeado dativo para representar a 

parte ré (fl. 21) e considerando a ausência de Defensoria Pública instalada 

nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Mariana Valeiro Rezende OAB/MT 26934, 

para patrocinar a defesa do réu em juízo, os honorários advocatícios 

serão arbitrados posteriormente.

Intime-a da presente nomeação.

Arbitro honorários advocatícios ao advogado Roadam Jhonei de Paula Leal 

que atuou na defesa da parte exequente em juízo no importe de 01 (uma) 

URH, a serem custeadas pelo Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50088 Nr: 1953-07.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THARIJA GABRIELA GRISÓLIA VAZ E SILVA 

ROMUALDO, Peterson Romualdo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Taquari - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES LEÃO - 

OAB:33679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inrime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, manifestar-se sobre a 

certidão de Ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30255 Nr: 1089-76.2012.811.0092

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Adolfo Francisco Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Vara Única de Alto Taquari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Pedido de Internação Compulsória formulado por Adolfo 

Francisco Cardoso em face do seu filho Mauro Miguel Cardoso, o qual é 

usuário de drogas.

Conforme manifestação de fl. 54, o requerente informou que o requerido 

concordou em fazer tratamento de forma espontânea, razão que 

manifestou desinteresse no prosseguimento do feito.

O Ministério Público emitiu parecer favorável ao arquivamento.

ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, nos termos 

do artigo 485, inciso VI do CPC, DIANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO 

OBJETO.

Transitada em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao arquivo 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, independente de nova 

determinação.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33514 Nr: 1165-32.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K de Souza Maciel ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro o pedido do exequente, determino a suspensão da execução 

fiscal pelo prazo de 1 (um) ano, bem como do prazo prescricional, nos 

termos do art. 40, caput, da Lei 6.830/80, devendo os autos ser remetidos 

ao arquivo provisório, com baixa no relatório.

 II – Decorrido o prazo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor 

ou encontrados bens penhoráveis, os autos permanecerão no arquivo 

provisório, porém, o prazo prescricional retomará o seu curso.

III – Esclareço ser desnecessária a intimação da Fazenda Pública do 

deferimento da suspensão por ela mesma solicitada e da determinação de 

arquivamento provisório dos autos, pois decorrente de expressa previsão 

legal. (REsp 1129574/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 29/04/2010).

IV – Passados 5 (cinco) anos do término do prazo de suspensão, abra-se 

vista à Fazenda Pública para a manifestação prévia do § 5º do art. 40 da 

Lei 6.830/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43408 Nr: 1923-06.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATUIR CAMILO LEONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor da 

correspondência acostada aos autos na ref. 51, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte exequente, por meio de 

seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19302 Nr: 942-55.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilor Nelson Briancini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SILVEIRA MARTINS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Chamo o feito à ordem.

Analisando o presente feito, verifico que o executado juntou às fls. 37-38 
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o comprovante de depósito judicial no valor de R$6.920,26 para 

pagamento do valor exequendo, requerendo consequentemente a 

extinção e arquivamento do processo.

Intimado à se manifestar, o exequente requereu a extinção do feito, uma 

vez que o débito no valor de R$2,318,63 foi quitado, conforme relatório 

anexo às fls. 43-43, vº.

Assim, verificando-se a diferença constante nos valores informados pelas 

partes, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, esclarecer 

a discrepância, bem como, em qual esfera se deu a quitação do referido 

débito, se administrativa ou judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22213 Nr: 1025-03.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronelson Correa de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a denúncia para pronunciar o réu 

RONELSON CORREA DE ALMEIDA pela prática do delito previsto no art. 

121, § 2º, incisos II e IV do CP, determinando seja ele submetido a 

julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.Intimem-se as 

partes.Preclusa a decisão de pronúncia, remetam-se os autos ao Juiz 

Presidente do Tribunal do Júri, nos termos do art. 421 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35519 Nr: 935-53.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Chamo o feito à ordem.

Vislumbro que o endereço informado pelo Ministério Público na Ref. 66 

está localizado nesta Comarca, não sendo necessário a expedição da 

carta precatória para a sua oitiva, conforme determinado na Ref. 68.

Assim, torno sem efeito a referida decisão.

 Por fim:

I – Designo audiência de instrução para o dia 14/05/2020, às 12h30 

(Horário MT), para oitiva da testemunha Antônio David.

II – Intime-o, atentando-se ao endereço informado na Ref. 66.

 III – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000593-83.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSO PEREIRA CARVALHO - EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000593-83.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA REQUERIDO: ADELSO 

PEREIRA CARVALHO - EIRELI - ME Inicialmente, esclareço que este juízo 

acompanhava o entendimento de que a isenção baseada na Lei Estadual 

nº 10.138/14 aplicava-se somente ao cumprimento de mandados nos 

processos que envolvessem a Fazenda Pública Estadual. Contudo, 

conforme consulta formalizada junto à Corregedoria Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, nº 25/2019, para esclarecimento acerca de 

eventual cobrança de diligência por oficiais de justiça no cumprimento de 

mandados emanados de processos em que possam ser parte a Fazenda 

Pública, o Corregedor-Geral da Justiça proferiu a decisão dada nos autos 

CIA nº 0001807-14.2019.8.11.0000, informando que a VIPAE – Verba 

Indenizatória por Atividade Externa, deve embarcar as despesas de 

deslocamento dos meirinhos nos processos em que envolvam a Fazenda 

Pública. Por tal razão, defiro o pedido de I.D 28620307, devendo o 

mandado ser cumprido independentemente do pagamento da diligência ao 

Oficial de Justiça. Assim, cumpra-se como deprecado, servindo a cópia 

como mandado. Depois de devidamente cumprida, devolva-se à Comarca 

de origem, com as nossas homenagens, dando-se baixa nos registros 

cartorários e distribuição. Oficie-se ao juízo deprecante, para as 

comunicações de praxe. ALTO TAQUARI, 31 de janeiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Comarca de Apiacás

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 1/2020-DF.

"Dispõe sobre a eliminação de autos processuais físicos em arquivo 

definitivo que já atingiram critérios da Tabela de Temporalidade de 

Documentos Unificada, conforme Recomendação nº 37/2011 alterada pela 

Recomendação nº 46/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o 

PRONAME – Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do 

Poder Judiciário."

1. O MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Apiacás e 

Coordenador da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos – 

CPAD, Excelentíssimo Senhor Tibério de Lucena Batista, de acordo com o 

Anexo, faz saber, a quem possa interessar, que, transcorridos quarenta e 

cinco dias da data de publicação deste Edital no Diário da Justiça 

Eletrônico - DJE, se não houver oposição, a Diretoria do Foro da Comarca, 

eliminará os autos físicos relativos a documentos judiciais e 

administrativos das Classes " 236- Procedimento do Juizado Especial 

Cível, 159- Execução de Título Extrajudicial, 278- Termo Circunstanciado, 

1116- Execução Fiscal , 120- Mandado de Segurança, Diretoria do Foro 

063-2, 822, 071-9, 810, conforme Recomendação nº 37/2011 alterada pela 

Recomendação nº 46/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o 

PRONAME – Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do 

Poder Judiciário.

2. A relação completa dos processos, bem como as respectivas partes 

processuais, além de

publicada no DJe - Diário de Justiça Eletrônico, será afixada em mural, no 

átrio do Fórum, com o intuito de conferir ampla publicidade.

3. Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas 

expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do 

processo, mediante petição, com a respectiva qualificação e 

demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente 

de Avaliação de Documentos da Comarca endereçada ao Expediente nº 

21-37.2020.811.0084 (Apolo).

4. Os requerimentos de documentos pelas partes interessadas serão 

apreciados durante o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da data de 

publicação deste edital e somente após o decurso desse prazo é que 

ocorrerá a restituição. Havendo mais de um interessado no mesmo 

documento, a Comissão Permanente de Avaliação Documental – CPAD 

deliberará sobre a quem caberá receber o original, devendo a outra parte 

obter uma cópia, a expensas do solicitante.

5. Após o transcurso do prazo da publicação, a CPAD procederá ao 

encaminhamento dos autos físicos à reciclagem ou outro meio apto, 

mediante a assinatura do termo de compromisso e sigilo em data oportuna.

Apiacás, 30 de Janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito Diretor do Foro

 

* Os Anexos encontram-se no Caderno de Anexo do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Anexos

 

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57200 Nr: 1644-10.2018.811.0084
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 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PRFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Ofício 24/2018/DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora 

(autor), para que efetue (m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 557,81 (quinhentos e cinquenta 

e sete reais e oitenta e um centavos), a que foi (ram) condenado (s), nos 

termos da r. sentença de referência 14 e cálculo de referência 22. O valor 

deverá ser preenchido separadamente na emissão da guia de 

recolhimento, da seguinte forma: R$ 413,40 de Custas Judiciais e R$ 

144,41 de Taxa Judiciária, gerando-se guia única para pagamento no valor 

total da condenação. A Guia deverá ser emitida diretamente no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” 

– “Guias” – “Custas e Taxas Finais ou Remanescentes” (http:// 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo) e protocolada, 

após o seu devido recolhimento, para juntada nos autos junto à Central de 

Arrecadação e Arquivamento da Comarca de Apiacás. Os valores acima 

descritos estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos 

termos dos Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36802 Nr: 49-20.2011.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS, MMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentin Peron - OAB:7524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14.430-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA MARIA 

FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI, para devolução dos autos nº 

49-20.2011.811.0084, Protocolo 36802, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56378 Nr: 1245-78.2018.811.0084

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA HOISSA BENTO - 

OAB:21965/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Ante o exposto e por tudo que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para o fim de decretar o divórcio do casal GERCILDA 

PEREIRA PAULO DA COSTA e PEDRO VIEIRA DA COSTA. Determino, 

ainda, que a requerida voltará a grafar o seu nome como de solteira, a 

saber: GERCILDA PEREIRA PAULO.Em consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Custas, despesas e honorários pela parte 

requerida, os últimos arbitrados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), na forma 

do artigo 85, §8º do CPC. Contudo, considerando tratar-se de réu revel 

citado por edital e assistido por curador especial, fica dispensado do 

pagamento, observada, porém, a norma do art. 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório do 2º Ofício Extrajudicial 

de João Lisboa/MA - Registro Civil de Pessoas Naturais de João 

Lisboa/MA, para que proceda às averbações e retificações necessárias. 

Igualmente após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE a certidão de 

honorários advocatícios em favor da advogada nomeada para atuar como 

curadora especial do requerido (04 URH), nos termos da Tabela da 

OAB/MT.Abstenho-me de determinar vista dos autos ao Ministério Público 

Estadual, tendo em vista que as partes são capazes, não há filhos, bem 

como não possuem bens a partilhar. Oportunamente, arquivem-se os 

autos, com as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Apiacás-MT, 13 de novembro de 2019.Tibério de 

Lucena Batista Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000016-73.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MENDES OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Intimação do autor para manifestar nos autos, visto que a petição 

protocolada em 03/01/2020 aparentemente foi juntada erroneamente, pois 

pelo conteúdo dá a entender que foi direcionada à comarca em que tramita 

a carta precatória de busca e apreensão, a qual inclusive, fora exitosa, 

pendente apenas de devolução da missiva.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20066 Nr: 1082-91.2008.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington de Pinho Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT - 11877-A, Pio Carlos Freiria Junior - OAB:MT 18.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo leal, manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19209 Nr: 226-30.2008.811.0038

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeronimo Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inovar Transportes e Logistica LTDA, Mauricio 

Francisco Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Cesar Dias Amorim - 

OAB:MT/ 6.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Menezes - 

OAB:

 Certifico que compulsando os autos, nele não localizei nenhum 

comprovante de adimplemento das custas processuais calculadas à fl. 89 

(processo físico), datado de 23/03/2009.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 7060 Nr: 208-19.2002.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Dessa forma, as Requisições de Pequeno Valor – fls. 203/204v – e 

respectivos Alvarás de Levantamento – fls. 208/209 – foram expedidos de 

forma irregular, uma vez que eventual cumprimento provisório de sentença 
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de pagar quantia certa em desfavor da Fazenda Pública, quando aceito, 

obsta essa fase.Isso posto e considerando que não ocorreu o trânsito em 

julgado do decisum, assim como não ser possível, no menos prejuidicial 

dos entendimento, a expedição do precatório ou da RPV, DECLARO A 

NULIDADE de todas as decisões e andamentos/atos processuais 

praticados em relação a isso, devendo, portanto, a situação retornar ao 

status quo ante, com a consequente devolução/restituição dos valores 

recebidos e levantados a destempo/prematuramente e, dessa forma, 

indevidamente.Ademais, porque ainda pendente, DETERMINO a intimação 

da parte autora para que, no prazo legal de 15 (quinze) dias, apresente as 

contrarrazões ao recurso de Apelação regularmente interposto, salvo 

desistência ou renúncia do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.Com 

ou sem manifestação, DETERMINO a remessa dos autos para análise do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por se tratar de 

benefício acidentário.Os cálculos e pedidos relacionados à 

restituição/devolução dos valores deverão ser apresentados pelo Instituto 

interessado.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20071 Nr: 1084-61.2008.811.0038

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Pereira, Eder Paulino dos Reis, Regina Paulina 

dos Reis, Edna Paulino dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Paulino dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rute de Laet e Soares - 

OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Anselmo da Costa 

Prado - OAB:MT - 8486

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50453 Nr: 256-26.2012.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MWdL, Aparecida Soares de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 -, assim como, diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário/do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário e os honorários de sucumbência em favor do 

patrono – NCPC, art. 105 c/c Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 

450 e ss..Com relação aos emolumentos e custas judiciais, salvo quanto 

aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda e as 

despesas com diligências/transporte dos OJAs, salvo se proporcionou 

meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III c/c art. 648 -, 

correios e fotocópias, por não se constituírem custas ou emolumentos – 

CNGC, art. 460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental Cível n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 4º, parágrafo 

único; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no presente feito a necessidade 

de ressarcimento de valores despendidos pela parte vencedora, uma vez 

que a parte adversa é beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

contudo deverá realizar o pagamento/adimplemento das despesas com 

diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente existentes, (...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-91.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000019-91.2020.8.11.0038 REQUERENTE: JOSE ANSELMO DA COSTA 

PRADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

– rito da Lei n. 9.099/1995 - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como 

partes JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO e ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que fora deferida a TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA para determinar “que a 

parte requerida abstenha-se de suspender o fornecimento de energia 

elétrica da unidade consumidora nº 6/2227581-2 e de encaminhar o nome 

do autor aos órgãos de proteção ao crédito tendo por referência os 

débitos nos valores de R$ 1.940,77 (um mil novecentos e quarenta reais e 

setenta e sete centavos), atinente ao consumo do mês de dezembro do 

ano de 2019 e do mês de janeiro deste ano de 2020, bem como as faturas 

futuras que sejam superiores à média de consumo verificada entre 

fevereiro/2019 a novembro/2019”, sob pena de astreinte/multa cominatória 

diária de R$. 100,00 (cem reais), na hipótese de descumprimento de 

quaisquer das obrigações de não fazer fixadas – fornecimento de energia 

elétrica ou inclusão do nome nos cadastros restritivos -, cuja intimação 

deverá ocorrer na forma prevista no Enunciado n. 410 do STJ. Sem 

prejuízo disso e caso desejasse a fornecedora, AUTORIZEI que a 

reclamada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

realizasse o refaturamento dessas contas objeto da lide pelo equivalente 

ao valor da média de Kilowatt (Kw) dos últimos 12 (doze) meses, uma vez 

que aparentemente incontroverso, assim como deveria o consumidor 

permitir o ingresso de funcionários da parte adversa e vistoria/perícia no 

imóvel, fazendo-o de acordo com as regras da Agência Reguladora – 

ANEEL. A parte autora/reclamante apresentou manifestação/petição na 

data de hoje – 31/1/2020 - em que informa o descumprimento da decisão 

judicial e a suspensão/corte no fornecimento de energia elétrica da 

unidade consumidora mencionada – UC n. 6/2227581-2 -, pugnando pela 

majoração/aumento da multa cominatória fixada e intimação da 

reclamada/fornecedora para cumprimento. Como outrora já decidido: “(…) 

A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade do direito – 

fumus boni iuris - está configurada pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e reconhecimento do indevido 

faturamento dos valores e futuro lançamento do nome da parte nos 

cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito ou cartório de 

protesto, bem como o periculum in mora, uma vez que caso a 

suspensão/corte no fornecimento da energia elétrica na unidade 

consumidora indicada e a inscrição/negativação do nome do consumidor 

reclamante não sejam obstados in initio litis e inaudita altera parte 

certamente causará prejuízos de difícil reparação, resultando na hipótese 

legal de perigo de dano. A parte autora/reclamante narra, entre pedidos 

outros, que “(…) a fatura referente ao mês de dezembro do ano de 2019 

aportou com o astronômico consumo mensal de 954 Kw. Um aumento de 

mais de 300% sem que nenhum eletrodoméstico fosse acrescentado ao 

imóvel ou nenhuma rotina fosse mudada (...)”, assim como narra tentativas 

de solução/sanatória de forma extrajudicial e a falta de ocorrência de 

maneira regular, uma vez que “(…) antes de protocolar a presente peça, 

foi contratado um eletricista para verificar toda a parte elétrica do prédio e 

que não foi constada nenhum problema no interior do imóvel (...)”. 

Ademais, que “(...) o procedimento unilateral adotado pela empresa 

reclamada não observou as regras contidas na Resolução nº 414/2010 da 
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Aneel, uma vez que não entregou qualquer cópia do termo de ocorrência e 

inspeção, não realizou perícia técnica ou se o fez, não deu ciência ao 

autor ou ao seu representante legal, bem como não apresentou qualquer 

relatório de avaliação técnica (...)”. Os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela provisória de urgência liminar subsistem pela 

suficiência das provas apresentadas até o momento e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir da não 

concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução/cognição exauriente. Ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo - NCPC, art. 300, § 3º - e até por 

ocasião do julgamento final do mérito poderá ser revogada a decisão e a 

cobrança ser admitida no valor demonstrado regular e a 

constrição/anotação a produzir seus regulares efeitos sem qualquer 

prejuízo ao credor, quem poderá exigi-la com os encargos decorrentes da 

mora. (...)” Isso posto, porque aparentemente presentes os requisitos 

legais - suficientemente analisados na decisão pretérita -, o fato de que a 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

aparentemente teve ciência em 10/1/2020, às 13h55min, através do 

sistema PJe, e demonstrado que ocorreu a suspensão/corte da energia no 

local, DETERMINO o cumprimento da decisão pretérita e restabelecimento 

da energia elétrica no local, fazendo-o no prazo máximo de 24h (vinte e 

quatro horas) da intimação, sob pena de incidência de astreinte/multa 

cominatória diária que, diante da aparente insuficiência do valor anterior, 

majoro de R$. 100,00 (cem reais) para R$. 500,00 (quinhentos reais), na 

hipótese de descumprimento da obrigação de fornecimento de energia 

elétrica, cuja intimação deverá ocorrer na forma prevista no Enunciado n. 

410 do STJ. Cumpra, expedindo o necessário. Intime. Às providências. 

Araputanga-MT, 31 de janeiro de 2020 - 14:47:20. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-91.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000019-91.2020.8.11.0038 REQUERENTE: JOSE ANSELMO DA COSTA 

PRADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

– rito da Lei n. 9.099/1995 - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como 

partes JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO e ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que fora deferida a TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA para determinar “que a 

parte requerida abstenha-se de suspender o fornecimento de energia 

elétrica da unidade consumidora nº 6/2227581-2 e de encaminhar o nome 

do autor aos órgãos de proteção ao crédito tendo por referência os 

débitos nos valores de R$ 1.940,77 (um mil novecentos e quarenta reais e 

setenta e sete centavos), atinente ao consumo do mês de dezembro do 

ano de 2019 e do mês de janeiro deste ano de 2020, bem como as faturas 

futuras que sejam superiores à média de consumo verificada entre 

fevereiro/2019 a novembro/2019”, sob pena de astreinte/multa cominatória 

diária de R$. 100,00 (cem reais), na hipótese de descumprimento de 

quaisquer das obrigações de não fazer fixadas – fornecimento de energia 

elétrica ou inclusão do nome nos cadastros restritivos -, cuja intimação 

deverá ocorrer na forma prevista no Enunciado n. 410 do STJ. Sem 

prejuízo disso e caso desejasse a fornecedora, AUTORIZEI que a 

reclamada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

realizasse o refaturamento dessas contas objeto da lide pelo equivalente 

ao valor da média de Kilowatt (Kw) dos últimos 12 (doze) meses, uma vez 

que aparentemente incontroverso, assim como deveria o consumidor 

permitir o ingresso de funcionários da parte adversa e vistoria/perícia no 

imóvel, fazendo-o de acordo com as regras da Agência Reguladora – 

ANEEL. A parte autora/reclamante apresentou manifestação/petição na 

data de hoje – 31/1/2020 - em que informa o descumprimento da decisão 

judicial e a suspensão/corte no fornecimento de energia elétrica da 

unidade consumidora mencionada – UC n. 6/2227581-2 -, pugnando pela 

majoração/aumento da multa cominatória fixada e intimação da 

reclamada/fornecedora para cumprimento. Como outrora já decidido: “(…) 

A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade do direito – 

fumus boni iuris - está configurada pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e reconhecimento do indevido 

faturamento dos valores e futuro lançamento do nome da parte nos 

cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito ou cartório de 

protesto, bem como o periculum in mora, uma vez que caso a 

suspensão/corte no fornecimento da energia elétrica na unidade 

consumidora indicada e a inscrição/negativação do nome do consumidor 

reclamante não sejam obstados in initio litis e inaudita altera parte 

certamente causará prejuízos de difícil reparação, resultando na hipótese 

legal de perigo de dano. A parte autora/reclamante narra, entre pedidos 

outros, que “(…) a fatura referente ao mês de dezembro do ano de 2019 

aportou com o astronômico consumo mensal de 954 Kw. Um aumento de 

mais de 300% sem que nenhum eletrodoméstico fosse acrescentado ao 

imóvel ou nenhuma rotina fosse mudada (...)”, assim como narra tentativas 

de solução/sanatória de forma extrajudicial e a falta de ocorrência de 

maneira regular, uma vez que “(…) antes de protocolar a presente peça, 

foi contratado um eletricista para verificar toda a parte elétrica do prédio e 

que não foi constada nenhum problema no interior do imóvel (...)”. 

Ademais, que “(...) o procedimento unilateral adotado pela empresa 

reclamada não observou as regras contidas na Resolução nº 414/2010 da 

Aneel, uma vez que não entregou qualquer cópia do termo de ocorrência e 

inspeção, não realizou perícia técnica ou se o fez, não deu ciência ao 

autor ou ao seu representante legal, bem como não apresentou qualquer 

relatório de avaliação técnica (...)”. Os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela provisória de urgência liminar subsistem pela 

suficiência das provas apresentadas até o momento e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir da não 

concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução/cognição exauriente. Ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo - NCPC, art. 300, § 3º - e até por 

ocasião do julgamento final do mérito poderá ser revogada a decisão e a 

cobrança ser admitida no valor demonstrado regular e a 

constrição/anotação a produzir seus regulares efeitos sem qualquer 

prejuízo ao credor, quem poderá exigi-la com os encargos decorrentes da 

mora. (...)” Isso posto, porque aparentemente presentes os requisitos 

legais - suficientemente analisados na decisão pretérita -, o fato de que a 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

aparentemente teve ciência em 10/1/2020, às 13h55min, através do 

sistema PJe, e demonstrado que ocorreu a suspensão/corte da energia no 

local, DETERMINO o cumprimento da decisão pretérita e restabelecimento 

da energia elétrica no local, fazendo-o no prazo máximo de 24h (vinte e 

quatro horas) da intimação, sob pena de incidência de astreinte/multa 

cominatória diária que, diante da aparente insuficiência do valor anterior, 

majoro de R$. 100,00 (cem reais) para R$. 500,00 (quinhentos reais), na 

hipótese de descumprimento da obrigação de fornecimento de energia 

elétrica, cuja intimação deverá ocorrer na forma prevista no Enunciado n. 

410 do STJ. Cumpra, expedindo o necessário. Intime. Às providências. 

Araputanga-MT, 31 de janeiro de 2020 - 14:47:20. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 4815 Nr: 670-80.2000.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Débora Simone Santos Rocha Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Santo Afonso, Câmara Municipal 

de Santo Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Rodrigues Cordeiro - 
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OAB:3.961/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Rachid Murad Filho - 

OAB:6105

 VISTOS.

Cumpra-se a decisão de fl. 168.

Às providências.

Arenápolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

 VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 6041 Nr: 195-56.2002.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Motos Mato Grosso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudia Pereira Vidal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059/MT, Patrícia Jorge da Cunha Viana Dantas - OAB:8.014/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Moreno Sanches 

Júnior - OAB:4.759/MT

 VISTOS.

Previamente à análise do pedido de fls. 84/87, intime-se a parte exequente 

para indicar a exata localização do veículo a ser penhorado, a fim de 

viabilizar sua avaliação, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Providências necessárias.

Arenápolis, 27 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22324 Nr: 838-96.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Oliveira Pereira, Adenilton ou 

Adenilson Borges Caldeira, Jirlaine Aparecida Caldeira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique da Silva Vigo - 

OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de ação de execução por quantia certa proposto por Cooperativa 

Sicredi em face de Marcelo de Oliveira Pereira, Adenilson Borges Caldeira 

e Jirlaine Aparecida Caldeira de Almeida, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Apostou aos autos minuta de acordo entabulado entre as partes com 

ajuste para pagamento à vista pela parte executada, razão pela qual 

requereram a extinção do feito, tendo em vista a satisfação do crédito 

exequendo.

Vieram-me os autos conclusos.

 Decido.

Conforme se infere dos autos, a parte exequente teve seu crédito 

satisfeito, em razão do acordo entabulado entre as partes, sendo que a 

extinção do feito é medida que se impõe.

Por tais razões, em face do adimplemento do débito exequendo, não nos 

resta outra medida senão a extinção dos autos.

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Determino a baixa em eventuais penhoras havida nos autos.

Tendo em vista a preclusão lógica do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e promova-se o arquivamento do feito, com as cautelas 

de estilo.

Eventuais custas remanescentes dispensadas, em atenção ao que dispõe 

o art. 90, §3º do novo CPC.

Cumpra-se.

 Às providências.

Arenápolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40810 Nr: 792-73.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOdC-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O exequente requereu novo pedido de BACENJUD à fl. 76. Ocorre que, 

consoante entendimento deste magistrado, em consonância com o 

entendimento da Corte Cidadã, em que pese não haver norma a limitar o 

número de penhoras eletrônicas a serem requeridas pelo credor, a 

renovação da medida não pode ser deferida mediante simples 

requerimento, pois implicaria em transferir o papel ativo da cobrança ao 

Poder Judiciário, não sendo razoável o deferimento de nova tentativa em 

reverência aos princípios da utilidade, razoabilidade e proporcionalidade, 

pois não houve apresentação pela credora de elementos mínimos 

sinalizadores de uma possível alteração patrimonial da parte executada 

(STJ – REsp: 1408135 SE 2013/0333994-2, Relator: Ministro GURGEL DE 

FARIA, Data de Publicação: 07/11/2018).

Ressalta-se que o Poder Judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, à disposição do credor para tentativa de 

localização de bens em nome da parte executada, razão pela qual, 

indefiro, desde já, novos pedidos de utilização de sistemas à disposição 

do judiciário para a busca de bens passíveis de penhora, cujo interesse é, 

precipuamente, do titular do crédito.

Diante disso, considerando que até o presente momento o exequente não 

logrou êxito na satisfação do seu crédito, tendo em vista o longo tempo de 

tramitação do feito, intime-se o exequente para, no prazo de cinco dias, 

indicar bens passíveis de penhora capazes de garantir o débito ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Arenápolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 42606 Nr: 713-60.2013.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Di Ninno Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Santo Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelaine Caroline Damião de 

Souza - OAB:385.112, GUILHERME TILKIAN - OAB:257226, Laura 

Montanher Silva - OAB:330.602, MARIA NATHALY VELASCO SILVA 

MARQUES - OAB:23959/O, Mauricio Barbosa Tavares Elias Filho - 

OAB:246.771, Wesley Carvalho Santana - OAB:376.315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532/MT

 VISTOS.

Tendo em vista o decurso de prazo superior ao requerido na petição de fl. 

146, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, promover os atos 

e diligências que lhe competem, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Arenápolis, 27 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 44148 Nr: 157-24.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleiciane Reis Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O, Gracielly Rosa Ormond - OAB:18163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Regina Souza Ramos 

- Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:Procuradora

 Vistos.

Intimadas as partes quanto ao retorno dos autos, quedaram-se inertes.

Diante disso, tendo em vista o trânsito em julgado certificado à fl. 184, 

remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Arenápolis/MT, 28 de janeiro de 2020.

 Victor Lima Pinto Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 45177 Nr: 1031-09.2014.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliazário Arantes Souza Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. B. Financeira S/A, Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erasmo Acácio de Campos - 

OAB:2244/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 Vistos.

Cuida-se de embargos à execução proposta por Eliazário Arantes Souza 

Neto, em face de B.B Financeira S.A, Crédito, Financiamento e 

Investimento, ambos já qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, aportou pedido de desistência do feito principal, com 

anuência da parte executada, cujo pedido foi devidamente homologado por 

sentença no bojo dos autos tombado sob o Código 3054.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e Decido.

Pois bem. In casu, restou evidenciada a perda superveniente do objeto da 

demanda, haja vista que nos autos da ação principal, qual seja, ação de 

execução nº 497-90.1999.811.0026 – Código: 3054, em apenso, foi 

proferida sentença, em razão do pedido de desistência pela parte 

exequente.

Posto isso, constatando-se a perda do objeto e a falta de interesse 

superveniente, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo 

Civil.

Precluso o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado dessa 

sentença e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Arenápolis/MT, 28 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 45178 Nr: 1032-91.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliazário Arantes Souza Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. B. Financeira S/A, Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erasmo Acácio de Campos - 

OAB:2244/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO VITALINO - 

OAB:2937-A/MT, FABIULA MULHER KOENIG - OAB:22.819, GUSTAVO 

R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980-A

 Ao revés, tenho que há prova inequívoca das condições da parte autora 

de suportar as custas e despesas processuais, pois verifica-se dos 

autos que a parte autora possuía ao tempo do ajuizamento da demanda 

economias depositadas em contas bancárias em valor superior a R$ 

50.000,00, evidenciando que auferia rendas superior ao valor médio da 

renda mensal da família brasileira, conforme faz prova a minuta de 

bloqueio de fls. 166, bem como a certidão de óbito de fl. 198 dos autos 

Código 3054, que indica que o autor primário do feito deixou bens a 

inventariar. Destarte, INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária, e 

determino a intimação da parte autora para que promova ao recolhimento 

das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290 do CPC).Pagas as custas, DETERMINO, desde já, 

a remessa da presente demanda ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para a realização dos procedimentos de 

estilo.Restando frutífera a audiência conciliatória, tornem os autos 

conclusos para homologação. Diversamente, tornem os autos conclusos 

para saneamento ou julgamento antecipado do feito.Caso não recolhidas 

as custas, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção.Cumpra-se.Às providências.Arenápolis/MT, 28 de janeiro de 

2020.VICTOR LIMA PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40372 Nr: 180-38.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Aparecida de Aguiar Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de “embargos à penhora” no bojo do qual a embargante se 

insurge contra o excesso dos juros e na capitalização mensal dos 

mesmos, pugnando pela realização de prova pericial, bem como a 

aplicação do CDC com consequente inversão do ônus da prova.

 Instada a se manifestar, a parte embargada requereu a improcedência 

dos embargos opostos.

É breve o relato.

Decido.

Intimada a se manifestar quanto à penhora realizada nos autos, às fls. 

67/69, a parte executada aviou peça defensiva nomeada de embargos à 

penhora, contudo, a matéria deduzida pela embargante está atrelada tão 

somente a matérias discutíveis por via de embargos à execução.

As questões pertinentes a serem alegadas nos embargos à penhora (via 

eleita pela executada) devem recair sobre as disposições legais do art. 

833 do CPC, que traz em seu bojo o rol das matérias a serem aventadas 

por intermédio dos embargos opostos, ou ainda, penhora em excesso, 

incorreta, avaliação errônea, nos termos do inciso II do art. 917 do novo 

CPC. Contudo, a embargante não se insurgiu contra qualquer matéria 

defensível pela via eleita, se limitando a discutir matérias atinentes aos 

embargos à execução, cujo prazo para interposição há muito se esvaiu.

Cumpre observar que, devidamente citada na data de 22.10.2012, a 

embargante deixou transcorrer o prazo de opor embargos à execução, 

tendo interposto a peça defensiva somente na data de 17.08.2017.

Ademais, verifica-se que nos termos do art. 914 e seguintes do novo 

Código de ritos, que os embargos à execução devem ser distribuídos por 

dependência, autuados em apartado, opostos até 15 dias da data de 

juntada da certidão de cumprimento do mandado citatório.

Portanto, diante da inadequação da via eleita, REJEITO OS ALUDIDOS 

EMBARGOS, determinando o prosseguimento da execução até seus 

ulteriores termos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de cinco dias, manifeste-se 

pelo prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Publique-se.

 Cumpra-se

Arenápolis/MT, 28 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 570 Nr: 110-80.1996.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Maria Ribeiro de Souza, José Ribeiro de 

Souza, José Ribeiro de Souza Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amado Pissini - 

OAB:13.842-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itelvino Hoffman - 

OAB:3441/MT

 Vistos.

DETERMINO as alterações processuais necessárias, a fim de que passe a 

constar que o feito se trata de cumprimento de sentença, devendo 

proceder com as alterações necessárias quanto ao polo da demanda, 

observando-se a petição de fls. 475, passando a constar como exequente 

Karlla Christine Coelho Fernandes Barros Carvalho e executado Banco do 

Brasil S.A.

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, EFETUE o 

pagamento do valor informado pela parte exequente, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do NCPC.

Se decorrido o prazo acima citado sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

10% (dez por cento), bem como os honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento).

Sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC).

Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (art. 523, § 3º, NCPC).

Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

Indefiro, por ora, a petição de fl. 481, tendo em vista que não houve o 

escoamento do prazo para pagamento voluntário do valor da condenação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Arenápolis/MT, 28 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 3054 Nr: 497-90.1999.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. B. Financeira S/A, Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliazário Arantes Souza Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erasmo Acácio de Campos - 

OAB:2244/MT

 V I S T O S,

 Por meio da petição de fl. 182, o exequente requereu a extinção do feito 

em decorrência da desistência da ação, demonstrando o desinteresse no 

prosseguimento do feito.

Instada a se manifestar, a parte executada manifestou concordância com 

o pedido de homologação da desistência formulado pelo exequente (fls. 

214/215.).

Eis o relato do que importa.

D E C I D O.

Havendo pedido de desistência da ação pelo autor, homologo por 

sentença a desistência formulada, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO, na 

forma do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, ante a falta de 

interesse jurídico no prosseguimento do feito.

Tendo em vista que o pedido de desistência foi formulado após a citação 

do executado e anterior a apreciação dos embargos à execução, a 

condenação do exequente ao pagamento dos ônus da sucumbência é 

medida que se impõe, nos termos do art. 90 do novo Código de Processo 

Civil.

Assim, a luz do que dispõe do art. 85, §2º do novo CPC, fixo honorários 

sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Arenápolis/MT, 28 de janeiro de 2020.

 VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7690 Nr: 280-08.2003.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União (Fazenda Nacional)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Alves de Lima & Cia Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Latterza de 

Oliveira - OAB:8.2487'B, Eliane Moreno Heidgger da Silva - 

OAB:2287-B/MT, Mauro César Lara de Barros - OAB:6.261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDIR ALVES DE LIMA & CIA LTDA -ME, 

CNPJ: 01183031000198, Inscrição Estadual: 131681850. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos.Antes de promover-se a citação da parte 

executada, o feito foi extinto, sem resolução do mérito (sentença de fl. 

20).A parte exequente interpôs recurso de apelação (fls. 34/43).Como o 

feito foi sentenciado sem a citação da parte contrária, em aplicação 

analógica dos artigos 331, § 1º e 332, § 4º do CPC, DETERMINO a citação 

da parte executada por edital, para no prazo de 15 dias ofertar 

contrarrazões ao apelo interposto. Prazo do edital: 20 dias.Decorrido o 

prazo sem manifestação, desde já NOMEIO o Dr. Luiz Carlos Dias, inscrito 

na OAB/MT n° 22566, para atuar na qualidade de Curador Especial. Dê-se 

vista em momento oportuno para oferecimento de contrarrazões.Fixo em 

favor do causídico, ora designado, o montante de 2 URH, em conformidade 

com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (Res. 

096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 09/2007-CGJ.Em 

seguida, encaminhe-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

com nossas homenagens de estilo.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Às 

providências.Arenápolis/MT, 07 de janeiro de 2020.VICTOR LIMA PINTO 

COELHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kaike Breno Gonlçalves 

de Oliveira, digitei.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de Execução Fiscal da Fazenda 

Nacional , a qual tem como polo ativo a Exequente: União (Fazenda 

Nacional) e o polo passivo Executado: Valdir Alves de Lima & Cia Ltda, o 

qual possui dívida discriminada, apurada no processo administrativo de 

n°12 4 02 000889-28, da série TD/2002. desde 13/02/2002.

Arenápolis, 28 de janeiro de 2020

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 13688 Nr: 2107-49.2006.811.0026

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trescinco Administradora e Consorcio S/C Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Querubim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884/MT, Luiz Gonçalo da Silva - OAB:4265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Inicialmente, indefiro o pedido de fl. 130, tendo em vista que é dever do 

advogado provar que cientificou o mandante a fim de que este nomeie 

sucessor, na esteira do que preconiza o art. 112 do novo Código de ritos.

Compulsando os autos, é possível verificar que o requerido foi 

devidamente citado na fase de conhecimento, constituiu defensor nos 

autos (fl. 111), razão porque, nos termos do artigo 513, §2º, I, do CPC, sua 

intimação para cumprimento da sentença deve ser realizada por DJe, na 

pessoa de seu advogado constituído nos autos.

Ademais, verifica-se que houve a tentativa de intimação pessoal do 
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devedor, contudo, a diligência restou infrutífera, tendo em vista a mudança 

de endereço da parte sem comunicar ao juízo.

Assim, a teor do que prescreve o parágrafo único do art. 274 do novo 

CPC, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante 

dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

Nesses moldes, considerando a certidão negativa encartada à fl. 134, é 

despicienda a renovação de novo ato de intimação.

 Certifique-se o decurso do prazo para cumprimento voluntário da 

sentença, que passará a fluir após a juntada aos autos da certidão de fl. 

134.

Após, intime-se o credor para se manifestar sobre o prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Às providências.

Arenápolis/MT, 28 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 43853 Nr: 2062-98.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Biopar Produção de Biodiesel Parecis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grupal Agroindustrial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Morelli de Sales - 

OAB:4142/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Proceda-se a intimação, pessoal, da parte autora para, no prazo de cinco 

dias, manifestar o que entender por direito, sob pena de extinção do feito.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Arenápolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 78518 Nr: 24653-87.2017.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, LFGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o Ministério Público do Estado de Mato Grosso para manifestar o 

que entender de direito.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 28 de janeiro de 2020.

 VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 42612 Nr: 719-67.2013.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HBdS, NLdS, ENdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando a suspensão dos serviços da Defensoria Pública nesta 

Comarca, defiro a cota ministerial de fl. 94, razão pela qual NOMEIO o Dr 

Lucas Vitorassi, inscrito na OAB/MT n° 27391, advogado militante nesta 

Comarca, que deverá ser intimado da aludida nomeação, para atuar nos 

interesses da parte requerente.

INTIME-SE o causídico para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providencias.

Arenápolis/MT, 28 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61194 Nr: 3033-44.2017.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANdS, VPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BJBdS, AJPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Ferreira Freitas - 

OAB:19920

 VISTOS

Ante a ausência de assinaturas na minuta de acordo de ref. 110, 

intimem-se os acordantes para, no prazo de cinco dias, juntar aos autos 

acordo válido, devidamente assinado pelas partes, sob pena de 

desconsidera-lo.

Aportando aos autos nova minuta de acordo, devidamente assinada pelos 

litigantes ou por seus procuradores com poderes para transigir, abra-se 

vistas dos autos ao ente ministerial. Após, conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 79824 Nr: 2481-11.2019.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando de Oliveira Soares, Jeferson 

Cordeiro Novaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Vinicius Fonseca 

Meira - OAB:23680/O, TAIRONE SELIN DE MORAES - OAB:25.992/MT

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, tendo em 

vista a cumulação na Comarca de Nortelândia, REDESIGNO a audiência 

anteriormente agendada para o DIA 11 (ONZE) DE FEVEREIRO DE 2020, 

ÀS 16H30MIN.

Renovem-se as intimações necessárias, expedindo-se o necessário.

Intime-se e se cumpra.

Victor Lima Pinto Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 75954 Nr: 712-65.2019.811.0026

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Anthero Silveira de 

Souza Bueno Schober - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de MEDIDA DE PROTEÇÃO proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do adolescente JEFERSON 

MEIRA NUNES, já qualificado nos autos.

Instado a se manifestar, o Parquet pugnou pela extinção do feito (fls. 

116/117), asseverando não mais persistir o interesse processual na 

tramitação do feito, tendo em vista que o requerido completou a maioridade 

civil.

 Após, vieram-me os autos conclusos.
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 Breve relato. Decido.

Conforme se depreende dos autos a Medida de Proteção em benefício de 

Jeferson perdeu o seu objeto, pois conforme se infere do estudo 

psicossocial encartado aos autos, foi superada a situação de risco que 

ensejou a aplicação da presente medida, além do implemento de sua 

maioridade civil, razão pela qual, a extinção da presente ação é medida 

que se impõe.

Posto isso, sem maiores delongas, com fulcro no art. 485, IV do NCPC, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda 

superveniente do objeto.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Preclusa a via recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

ARQUIVE-SE com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56683 Nr: 270-70.2017.811.0026

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito.Preclusas as vias recursais 

e cumpridas todas as formalidades, arquivem-se os autos.Publique-se. 

Registra-se. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.VICTOR LIMA PINTO 

COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 48669 Nr: 1150-33.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu Fernandes - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando o acordo entabulado, INTIME-SE o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar o que 

entender de direito.

Após, voltem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 48670 Nr: 1151-18.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu Fernandes - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando o acordo entabulado às fls. 68/76, INTIME-SE o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar o que entender de direito.

Após, voltem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60816 Nr: 2802-17.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdRNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – RITO 

EXPROPRIATÓRIO, movida por GABRIEL DOS REIS SOUZA, menor 

impúbere, representado por sua genitora, MARCIA DOS REIS NAKANO, em 

face de ROBERVAL JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos anexados.

Entre um ato e outro, manifestou-se a parte autora às fls. 98/99, noticiando 

que atualmente o menor reside com o pai no Estado de São Paulo, razão 

pela qual não possui mais interesse na demanda.

 Após vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Com efeito, não há óbice ao acolhimento do pedido da parte autora.

Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da ação, com 

fulcro no art. 485, inc. VIII, do novo Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito.

Após, se nada for requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60817 Nr: 2803-02.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdRNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – RITO PRISIONAL, 

movida por GABRIEL DOS REIS SOUZA, menor impúbere, representado 

por sua genitora, MARCIA DOS REIS NAKANO, em face de ROBERVAL 

JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA, todos devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos anexados.

Entre um ato e outro, manifestou-se a parte autora às fls. 57/58, noticiando 

que atualmente o menor reside com o pai no Estado de São Paulo, razão 

pela qual não possui mais interesse na demanda.

 Após vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Com efeito, não há óbice ao acolhimento do pedido da parte autora.

Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da ação, com 

fulcro no art. 485, inc. VIII, do novo Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito.

Após, se nada for requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 57981 Nr: 1070-98.2017.811.0026
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Arenápolis/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alzínio José de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ADRIANO PINHEIRO 

SANTOS - OAB:23652/O

 Vistos.

 Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as 

partes, com o pedido de suspensão do feito até seu integral cumprimento.

As cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à sua homologação.

Neste instante, cumpre registrar:

(...) No juízo homologatório, caberá ao juiz somente verificar a satisfação 

dos requisitos formais do acordo (capacidade dos sujeitos, disponibilidade 

do objeto e satisfação de eventual forma exigida em lei). Preenchidos os 

pressupostos, cumpre-lhe homologar o acordo (MARINONI, Luiz 

Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 478).

Tendo em vista que as partes fixaram prazo para o cumprimento da 

obrigação, incide o artigo 922 do CPC, aplicado subsidiariamente, devendo 

o processo ser suspenso e assim perdurar até o término do prazo 

concedido pelo credor.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes (fls. 

48/53) e SUSPENDO o curso do processo até o seu integral cumprimento, 

que se findará em 25.06.2023.

Exaurido o prazo, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos do parágrafo único, art. 922, do Código de 

Processo Civil.

 Aguarde-se em arquivo provisório.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Às providências.

 VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17805 Nr: 1407-05.2008.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dias & Leite Ltda., Cecília Dias Leite, Ideraldo 

Francisco Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:MT/5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CECÍLIA DIAS LEITE, Cpf: 38465310149, 

brasileiro(a), casado(a), comerciante e atualmente em local incerto e não 

sabido IDERALDO FRANCISCO LEITE, Cpf: 20302215115, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/10/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO, REP. PELO PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO-PGE em face de DIAS & LEITE LTDA., CECÍLIA DIAS LEITEE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 45/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 8.311,59 - Valor Atualizado: R$ 8.311,59 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃO. I – CERTIFIQUE-SE a 

expedição de citação para os executados CELÍLIA DIAS LEITE e DIAS & 

LEITE LTDA., bem como o decurso do prazo para a resposta se for o 

caso. II – Negativa a certidão EXPEÇA-SE a competente carta citatória para 

o endereço apresentado às fls. 41/43.III – Após, prossiga-se no 

cumprimento da decisão de fls. 11.IV – Oportunamente conclusos. 

Cumpra-se. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kaike Breno Gonlçalves 

de Oliveira, digitei.

Arenápolis, 29 de janeiro de 2020

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22025 Nr: 538-37.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mauro Figueiredo, J.M. Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14258-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S,

 Compulsando os lançamentos realizados e a movimentação processual, 

constata-se que os autos já foram sentenciados há bastante tempo (fl. 50, 

de 08/11/2013), razão porque não subsistem motivos nem utilidade na 

continuação do procedimento judicial.

Assim sendo, publicada sentença nos autos, nos termos do art. 494 do 

CPC, encerra-se o ofício jurisdicional, não havendo mais que se falar em 

práticas de atos judiciais, ao menos na fase cognitiva.

Destarte, CHAMO O FEITO À ORDEM, e determino:

Como o feito foi sentenciado sem a citação da parte contrária, em 

aplicação analógica dos artigos 331, § 1º e 332, § 4º do CPC, DETERMINO 

a citação da parte executada para, no prazo de 15 dias, ofertar 

contrarrazões ao apelo interposto.

Ato contínuo, transcorrido o prazo para as contrarrazões, com ou sem 

manifestação, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, nos termos 

do art. 1.010 do CPC.

Cumpra-se, com o necessário.

Às providências.

Arenápolis/MT, 29 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 485 Nr: 317-79.1996.811.0026

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Marconi, Luiz Marconi, Antônio Marconi, 

Maria Conceição Marconi Pereira, Roseli Marconi Bifaroni, Sebastião 

Marconi, Matilde Marconi Moraes, Leonilda Marconi Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helena Rorato Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - OAB:, 

Pedro Vicente Leon - OAB:2.249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - OAB:

 Vistos.

 Consigno que questões relacionadas à eventual pendência referente a 

débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não obstam a 

conclusão deste processo, com a prolação de sentença, tendo em vista 

que de acordo com o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão 

conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.”

 Necessário, todavia, que o inventariante comprove a inexistência de 

registro de testamento em nome da de cujus, em observância do 

Provimento 56/2016 do CNJ.
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 Portanto, para o prosseguimento e conclusão do processo, 

primeiramente, incumbe ao inventariante, no prazo de 15 dias, apresentar, 

ratificar ou retificar plano de partilha, com a indicação ou confirmação 

do(s) bem(ns)/patrimônio, valor(es) e quota parte de cada herdeiro ou 

pedido de adjudicação, em observância do art. 1829 do Código Civil, no 

que pertinente, bem como comprovar a inexistência de testamento deixado 

pela autora da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de 

Serviços Compartilhados.

 Apresentado, ratificado ou retificado, conforme determinado, o plano de 

partilha ou pedido de adjudicação, em seguida, havendo interesse de 

incapaz dê-se vista, ainda, ao Ministério Público, art. 178, II e 698 do CPC, 

e, após, voltem os autos imediatamente conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação ou ulteriores deliberações.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Arenápolis/MT, 29 de janeiro de 2020.

 VICTOR LIMA PINTO COELHO,

 Juiz de Direito.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45890 Nr: 1548-14.2014.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Costa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Cruz, Manoel Jesuino da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL JESUINO DA CRUZ, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário 

proposta por Maria Costa da Silva em face de Vicente da Cruz e Manoel 

Jesuino da Cruz.

Despacho/Decisão: VISTOS.DEFIRO o pedido de citação por edital, tal qual 

como postulado à fl. 51, com prazo de 30 dias, nos termos do art. 256, II, 

do CPC.Decorrido o prazo sem resposta, desde já NOMEIO como curador 

especial o Dr. Luiz Eduardo Piroseli, inscrito na OAB/MT nº 23144/O, nos 

termos do art. 72, II do CPC, o qual deverá ser INTIMADO para manifestar 

aceitação do encargo.Fixo em favor do causídico ora designado o 

montante de 2 URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento 

nº. 09/2007-CGJ.Tendo em vista o transcurso de prazo superior ao 

requerido pela União, intime-se para exarar sua manifestação quanto ao 

interesse na presente ação.Cumpra-se.Às providencias.Arenápolis/MT, 19 

de agosto de 2019.VICTOR LIMA PINTO COELHO,Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kaike Breno Gonlçalves 

de Oliveira, digitei.

Arenápolis, 29 de janeiro de 2020

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52188 Nr: 683-20.2016.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Eduardo Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcedino Quirino Gomes, Ronismar Gomes dos 

Santos, Washington Luiz de Souza Lopes, Joabe Almeida dos Santos, 

Antonio Pardim, José Roberto Froio, OSMAR DE BRITO , Manoel Carlos da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5849/MT, SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:5557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos a fim de intimar o Dr. Rodrigo Schwab 

Mattozo, OAB/MT 5849, para juntar aos autos intrumento procuratório no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77791 Nr: 1499-94.2019.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Maxwel Siqueira Souza, Gean Felipe 

Siqueira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a defesa técnica dos 

réus, via Dje, dando-lhe ciência da sentença absolutória de ref.: 150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41172 Nr: 1303-71.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Soandro da Silva Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos a fim de intimar o advogado da Parte 

Exequente, para que, se manifeste acerca da devolução de ar de fl. 64, 

com os seguinte motivo de devolução: "mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21717 Nr: 226-61.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neiva Fátima Alves Ferreira, Gilcimar Faustino 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos a fim de intimar o advogado da Parte 

Exequente, para que, se manifeste acerca da devolução de ar de fl. 105, 

com os seguinte motivo de devolução: "mudou-se", bem como requerer 

aquilo que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40801 Nr: 782-29.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosineia Luiz Coimbra, Rosinéia Luiz Coimbra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos a fim de intimar o advogado da Parte 

Exequente, para que, se manifeste acerca da devolução de ar de fl. 39, 

com os seguintes motivos de devolução: "mudou-se", bem como requerer 

aquilo que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19557 Nr: 1450-05.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonil Claudino Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:70617/RS

 Impulsionam-se os presentes autos, a fim de intimar o advogado 

constituído pela Parte Requerente, para, querendo, se manifeste no prazo 

comum de 15 (quinze)dias - CPC, art. 10, art. 477, §1º, quanto a juntada de 

cáculo feito pelo contabilista/contador judicial, às fls. 133/136 dos 

presentes autos físicos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000137-06.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RAIMUNDO DIAS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000137-06.2020.8.11.0026. Vistos 

etc. 1. Cuida-se de Ação Previdenciária ajuizada por LUZIA RAIMUNDO 

DIAS SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade. A parte autora informou residir na “Sitio Lírio 

dos Vales, Lote 054, Assentamento Padre José Tencate, Zona Rural, 

Município de Santo Afonso/MT”. A presente ação foi ajuizada no corrente 

ano (2020). É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. Esta unidade 

jurisdicional é absolutamente incompetente para processar e julgar a 

demanda, devendo, por isso, o processo ser remetido ao juízo 

competente. O artigo 3º da Lei nº 13.876/2019 está assim redigido: “Art. 3º 

O art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a 

seguinte redação: “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara 

Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; (...)” O 

artigo alhures transcrito entrou em vigor no a partir do dia 1º de janeiro de 

2020. Esta Comarca de Arenápolis/MT, segundo consulta realizada junto 

ao Google Maps, fica localizada há 53,6 km de distância da Subseção 

Judiciária de Diamantino/MT – TRF da 1ª Região. Desta feita, constata-se 

que esta Vara Única não ostenta competência para apreciar e julgar a 

presente ação nos moldes em que aforado, devendo tal reclamo ser 

veiculado no foro competente a tanto, o Juízo da Subseção Judiciária de 

Diamantino/MT – TRF da 1ª Região. 3. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 3º da Lei nº 13.876/2019, reconheço a incompetência absoluta 

desta Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT para processar e julgar a 

presente ação. Intime-se a parte requerente, via DJE. Preclusa a via 

recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao Juízo da Vara Única da 

Subseção Judiciária de Diamantino – TRF da 1ª Região, grafando na 

missiva as nossas homenagens, dando-se baixa, inclusive, na 

distribuição. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000142-28.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON BISPO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000142-28.2020.8.11.0026. Vistos 

etc. 1. Cuida-se de Ação Previdenciária ajuizada por JAILTON BISPO DOS 

SANTOS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando o restabelecimento de aposentadoria por invalidez. A 

parte autora informou residir na “Rua Oswaldo Cruz, nº 206, Centro, 

Município de Arenápolis/MT”. A presente ação foi ajuizada no corrente ano 

(2020). É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. Esta unidade 

jurisdicional é absolutamente incompetente para processar e julgar a 

demanda, devendo, por isso, o processo ser remetido ao juízo 

competente. O artigo 3º da Lei nº 13.876/2019 está assim redigido: “Art. 3º 

O art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a 

seguinte redação: “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara 

Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; (...)” O 

artigo alhures transcrito entrou em vigor no a partir do dia 1º de janeiro de 

2020. Esta Comarca de Arenápolis/MT, segundo consulta realizada junto 

ao Google Maps, fica localizada há 53,6 km de distância da Subseção 

Judiciária de Diamantino/MT – TRF da 1ª Região. Desta feita, constata-se 

que esta Vara Única não ostenta competência para apreciar e julgar a 

presente ação nos moldes em que aforado, devendo tal reclamo ser 

veiculado no foro competente a tanto, o Juízo da Subseção Judiciária de 

Diamantino/MT – TRF da 1ª Região. 3. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 3º da Lei nº 13.876/2019, reconheço a incompetência absoluta 

desta Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT para processar e julgar a 

presente ação. Intime-se a parte requerente, via DJE. Preclusa a via 

recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao Juízo da Vara Única da 

Subseção Judiciária de Diamantino – TRF da 1ª Região, grafando na 

missiva as nossas homenagens, dando-se baixa, inclusive, na 

distribuição. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000143-13.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENI MARTIM DE JESUS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000143-13.2020.8.11.0026. Vistos 

etc. 1. Cuida-se de Ação Previdenciária ajuizada por GENI MARTIM DE 

JESUS DA COSTA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria 

por idade. A parte autora informou residir na “Estancia Três Corações, 

Lote 110, Zona Rural, Município de Santo Afonso/MT”. A presente ação foi 

ajuizada no corrente ano (2020). É o relato do essencial. Fundamento e 

Decido. 2. Esta unidade jurisdicional é absolutamente incompetente para 

processar e julgar a demanda, devendo, por isso, o processo ser remetido 

ao juízo competente. O artigo 3º da Lei nº 13.876/2019 está assim 

redigido: “Art. 3º O art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, passa a 

vigorar com a seguinte redação: “Art. 15. Quando a Comarca não for sede 

de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 

........................................................................................................................

........... III - as causas em que forem parte instituição de previdência social 

e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, 

quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 

70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; (...)” O 

artigo alhures transcrito entrou em vigor no a partir do dia 1º de janeiro de 

2020. Esta Comarca de Arenápolis/MT, segundo consulta realizada junto 

ao Google Maps, fica localizada há 53,6 km de distância da Subseção 

Judiciária de Diamantino/MT – TRF da 1ª Região. Desta feita, constata-se 

que esta Vara Única não ostenta competência para apreciar e julgar a 

presente ação nos moldes em que aforado, devendo tal reclamo ser 

veiculado no foro competente a tanto, o Juízo da Subseção Judiciária de 

Diamantino/MT – TRF da 1ª Região. 3. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 3º da Lei nº 13.876/2019, reconheço a incompetência absoluta 
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desta Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT para processar e julgar a 

presente ação. Intime-se a parte requerente, via DJE. Preclusa a via 

recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao Juízo da Vara Única da 

Subseção Judiciária de Diamantino – TRF da 1ª Região, grafando na 

missiva as nossas homenagens, dando-se baixa, inclusive, na 

distribuição. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-39.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BERTULINO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000193-39.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:ANTONIO 

BERTULINO GUIMARAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA 

REGINA NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 03/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Juscelino 

Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-24.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

TALMIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000194-24.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:TALMIRES DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES SILVA 

BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

03/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila 

Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-09.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000195-09.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:FLAVIA DA 

SILVA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 03/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: Juscelino 

Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000211-94.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELISALDO FERREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000211-94.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PETIÇÃO (241) 

POLO ATIVO: Nome: ELISALDO FERREIRA SANTANA Endereço: RUA 

PEDRO TORRES, 42, JARDIM CANAA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AV. GETULIO VARGAS, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 Senhor(a): ELISALDO FERREIRA SANTANA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, BEM COMO ACERCA DO INDEFERIMENTO DA 

TUTELA DE URGÊNCIA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 22/05/2019 Hora: 15:40 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 4 de abril de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000211-94.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELISALDO FERREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000211-94.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: ELISALDO FERREIRA SANTANA Endereço: 

RUA PEDRO TORRES, 42, JARDIM CANAA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AV. GETULIO VARGAS, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000211-94.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELISALDO FERREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000211-94.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: ELISALDO FERREIRA SANTANA Endereço: 

RUA PEDRO TORRES, 42, JARDIM CANAA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AV. GETULIO VARGAS, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-26.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI PINHEIRO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000901-26.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.102,74 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: VALDECI PINHEIRO SOBRINHO Endereço: RUA DARCY PERREIRA 

RODRIGUES, 36, PLANALTO, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

851, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): VALDECI 

PINHEIRO SOBRINHO A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 11/12/2019 Hora: 16:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 2 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-26.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI PINHEIRO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000901-26.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.102,74 POLO ATIVO: Nome: VALDECI PINHEIRO SOBRINHO Endereço: 

RUA DARCY PERREIRA RODRIGUES, 36, PLANALTO, NOVA MARILÂNDIA 

- MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, 851, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 

BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-32.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENA DAS GRACAS BARBOSA MATHIAS PANICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000435-32.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FILOMENA DAS GRACAS BARBOSA MATHIAS PANICA Endereço: 

avenida tira dentes, sn, centro, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 

POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: RUA GOMES DE 

CARVALHO, 1195- andar 4, - DE 992/993 A 1210/1211, VILA OLÍMPIA, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04547-004 Senhor(a): FILOMENA DAS GRACAS 

BARBOSA MATHIAS PANICA A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 07/08/2019 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 24 de maio de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-32.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENA DAS GRACAS BARBOSA MATHIAS PANICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000435-32.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: FILOMENA DAS GRACAS BARBOSA 

MATHIAS PANICA Endereço: avenida tira dentes, sn, centro, NOVA 

MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 1195- andar 4, - DE 992/993 A 

1210/1211, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04547-004 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-12.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BONILHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000986-12.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.093,60 POLO ATIVO: Nome: ELIANE BONILHO DOS SANTOS Endereço: 

RUA PEDRO RODRIGUES NASCIMENTO, 1628, CENTRO, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Abatimento 

proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-12.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BONILHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000986-12.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.093,60 POLO ATIVO: Nome: ELIANE BONILHO DOS SANTOS Endereço: 

RUA PEDRO RODRIGUES NASCIMENTO, 1628, CENTRO, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Abatimento 

proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001007-85.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MARTINS SOBRINHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001007-85.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: REGINALDO MARTINS SOBRINHO 

Endereço: Rua Messias C. Barbosa, sn, casa, Bela Vista, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Indenização 

por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001007-85.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MARTINS SOBRINHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001007-85.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: REGINALDO MARTINS SOBRINHO 

Endereço: Rua Messias C. Barbosa, sn, casa, Bela Vista, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Indenização 

por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-04.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000993-04.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.123,78 POLO ATIVO: Nome: VICTOR GOMES BARBOSA Endereço: 

RUA PADRE JOAO BOSCO, SN, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78005-908 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-04.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000993-04.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.123,78 POLO ATIVO: Nome: VICTOR GOMES BARBOSA Endereço: 

RUA PADRE JOAO BOSCO, SN, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78005-908 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-75.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000846-75.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

4.615,30 POLO ATIVO: Nome: VALERIA DOS SANTOS ALVES Endereço: 

Rua Voluntários da Pátria, 729-S, Vila Rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA Endereço: AVENIDA PREFEITO CAIO, 293-E, 

CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-75.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000846-75.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

4.615,30 POLO ATIVO: Nome: VALERIA DOS SANTOS ALVES Endereço: 

Rua Voluntários da Pátria, 729-S, Vila Rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 Nome: PHILCO ELETRONICOS SA Endereço: AVENIDA NOSSA 

SENHORA DA LUZ, 1330, - DE 1212 A 2370 - LADO PAR, HUGO LANGE, 

CURITIBA - PR - CEP: 80040-265 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-66.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT13840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE ANDREOTTI GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000866-66.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 13.173,60 ESPÉCIE: 

[LOCAÇÃO DE MÓVEL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: HUR CARLOS SANTOS FRANCA Endereço: 

Presidente João Goulart esquina com a Av. Prefeito, S/N, PREDIO DA 

CLANEL SALA 03, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: IVONE ANDREOTTI GOMES Endereço: RUA jOÃO DE 

SOUZA LEAL, 651-S, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

Senhor(a): HUR CARLOS SANTOS FRANCA A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 04/12/2019 Hora: 16:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 25 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-66.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT13840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE ANDREOTTI GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000866-66.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

13.173,60 POLO ATIVO: Nome: HUR CARLOS SANTOS FRANCA 

Endereço: Presidente João Goulart esquina com a Av. Prefeito, S/N, 

PREDIO DA CLANEL SALA 03, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: IVONE ANDREOTTI GOMES Endereço: 

RUA jOÃO DE SOUZA LEAL, 651-S, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 ESPÉCIE: [Locação de Móvel]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-66.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT13840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE ANDREOTTI GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000866-66.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

13.173,60 POLO ATIVO: Nome: HUR CARLOS SANTOS FRANCA 
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Endereço: Presidente João Goulart esquina com a Av. Prefeito, S/N, 

PREDIO DA CLANEL SALA 03, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: IVONE ANDREOTTI GOMES Endereço: 

RUA jOÃO DE SOUZA LEAL, 651-S, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 ESPÉCIE: [Locação de Móvel]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000921-17.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLY APARECIDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000921-17.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.140,97 POLO ATIVO: Nome: GABRIELLY APARECIDA DIAS Endereço: 

EUGENIO DE SOUZA, 05, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do 

preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000921-17.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLY APARECIDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000921-17.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.140,97 POLO ATIVO: Nome: GABRIELLY APARECIDA DIAS Endereço: 

EUGENIO DE SOUZA, 05, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do 

preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000189-70.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMAR QUEIROZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000189-70.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.065,72 POLO ATIVO: Nome: CLAUDIOMAR QUEIROZ RODRIGUES 

Endereço: Petronio Portela, Centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do 

preço]->PETIÇÃO CÍVEL (241) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000189-70.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMAR QUEIROZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000189-70.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.065,72 POLO ATIVO: Nome: CLAUDIOMAR QUEIROZ RODRIGUES 

Endereço: Petronio Portela, Centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do 

preço]->PETIÇÃO CÍVEL (241) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 
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prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000979-20.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LAELSON CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000979-20.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: JOSE LAELSON CORREIA DA SILVA 

Endereço: RUA JOAQUIM OTÁVIO PEREIRA, S/N, INDEFINIDO, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 ESPÉCIE: [Abatimento 

proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000979-20.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LAELSON CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000979-20.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: JOSE LAELSON CORREIA DA SILVA 

Endereço: RUA JOAQUIM OTÁVIO PEREIRA, S/N, INDEFINIDO, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 ESPÉCIE: [Abatimento 

proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-27.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RIVADAVIA FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000403-27.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 19.101,89 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: RIVADAVIA FERNANDES DOS SANTOS Endereço: RUA JOSÉ 

CAVALVANTE SOUZA, 179, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 

BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

Senhor(a): RIVADAVIA FERNANDES DOS SANTOS A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 24/07/2019 Hora: 14:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 16 de maio de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000083-11.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000083-11.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

1.162,44 POLO ATIVO: Nome: E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP 

Endereço: AVENIDA PREFEITO CAIO, 324, LOJA, CENTRO, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: CRISTIANE DA SILVA 

OLIVEIRA Endereço: AV.CASTELO BRANCO, 992, E, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [Nota Promissória]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, no prazo de cinco 

dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. 

ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000165-76.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVANI SANTOS CORDEIRO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO(A))

JENNIFER SANTANA ROCHA OAB - MT23618/O (ADVOGADO(A))

MARIVANI SANTOS CORDEIRO OAB - 007.154.631-60 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DORO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1000165-76.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.229,00 ESPÉCIE: 

[Adimplemento e Extinção]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: MARIVANI SANTOS CORDEIRO - ME Endereço: APARICIO 

SOARES DOS SANTOS, SN, MERCADO, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 Nome: MARIVANI SANTOS CORDEIRO Endereço: JOAO 

JOSE DE ALMEIDA, 217, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: CRISTIANE DORO Endereço: Rua 

Juscelino Kubitsheck, 1.087, Bela Vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 7.543,22. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de 

sentença começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do 

débito, independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do 

CPC). ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-68.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000312-68.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

19.000,00 POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: RUBENS 

PEREIRA DA SILVA Endereço: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 0, BELA 

VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o que entender de direito, 

sob pena de extinção. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-53.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010180-53.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

22.637,63 POLO ATIVO: Nome: ELIAS BERNARDO SOUZA Endereço: 

Avenida SESQUICENTENARIO, 179, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S.A Endereço: Rua BARAO DE 

MELGACO, 3209, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3209, CENTRO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78020-902 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Cobrança 

indevida de ligações]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o que entender 

de direito, sob pena de extinção. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010088-07.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO MOREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010088-07.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Endereço: 208, j, jardim italia, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 POLO PASSIVO: Nome: SANDRO MOREIRA 

DOS SANTOS Endereço: BR 364 KM 295, SN, DECIOLANDIA, TANGARÁ 

DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos 

cálculo atualizado do valor exequendo. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-70.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

J A OLIVEIRA FILHO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR OAB - MT23667/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO OAB - MT24548/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

8010056-70.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 31.520,00 ESPÉCIE: 

[Direito de Imagem, Cobrança indevida de ligações]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: J A OLIVEIRA FILHO 

- ME Endereço: Rua JOAQUIM MURTINHO, 36, CENTRO HISTORICO, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S/A 

Endereço: Rua Barão de Melgaço,, 3209, RUA BARÃO DE MELGAÇO 

3209, Centro Sul, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, 

com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 10.601,43 ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 

(quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a 

fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-71.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE DOMINGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000370-71.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

954,00 POLO ATIVO: Nome: MARILEIDE DOMINGUES DA SILVA Endereço: 

Rua Izaias de Almeida, s/n, São Mateus III, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME 

Endereço: PRESIDENTE VARGAS, 887, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [Fornecimento de Água]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-94.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000308-94.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 19.092,25 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: RAFAEL CABRAL DA SILVA Endereço: RUA JOAO FRANCISCO, 

S/N, CENTRO HISTORICO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

RAFAEL CABRAL DA SILVA A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 05/06/2019 Hora: 17:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARENÁPOLIS, 22 de abril de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-94.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000308-94.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

19.092,25 POLO ATIVO: Nome: RAFAEL CABRAL DA SILVA Endereço: 

RUA JOAO FRANCISCO, S/N, CENTRO HISTORICO, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-94.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000308-94.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

19.092,25 POLO ATIVO: Nome: RAFAEL CABRAL DA SILVA Endereço: 

RUA JOAO FRANCISCO, S/N, CENTRO HISTORICO, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-27.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS GUIMARAES FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL MILENIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010076-27.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

3.500,00 POLO ATIVO: Nome: MARIA DOS ANJOS GUIMARAES 

FERNANDES Endereço: Estrada São Mateus Estancia Fernandes , s/n, 

Zona Rural, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: 

Nome: COMERCIAL MILENIO LTDA - ME Endereço: Avenida Brasil, 1350 W, 

Supermercado, Centro, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 

ESPÉCIE: [DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-39.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEROLAYNE PORTO SEVERINO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010060-39.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

2.998,12 POLO ATIVO: Nome: R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME 

Endereço: Avenida Prefeito Caio, 177-E, Centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: KEROLAYNE PORTO SEVERINO 

Endereço: Rua PEDRO PEDROSIAN, 00, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 

78430-000 ESPÉCIE: [Enriquecimento sem Causa, Nota Promissória]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-48.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO FERREIRA DE SENE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000421-48.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

301,59 POLO ATIVO: Nome: ERALDO FERREIRA DE SENE Endereço: RUA 

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, QUADRA 18, LOTE 17, S/N, SÃO 

MATHEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 ESPÉCIE: [Fornecimento 

de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-07.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA LAURIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS OAB - MT0006729A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000372-07.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA DA GLORIA 

LAURIANO Endereço: RUA MARIA CUPERTINO DO NASCIMENTO, 1540-E, 

BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): MARIA DA 

GLORIA LAURIANO A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 10/07/2019 Hora: 14:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 9 de maio de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-07.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA LAURIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS OAB - MT0006729A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000372-07.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: MARIA DA GLORIA LAURIANO Endereço: 

RUA MARIA CUPERTINO DO NASCIMENTO, 1540-E, BELA VISTA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-07.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA LAURIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS OAB - MT0006729A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000372-07.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: MARIA DA GLORIA LAURIANO Endereço: 

RUA MARIA CUPERTINO DO NASCIMENTO, 1540-E, BELA VISTA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-96.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000864-96.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

2.000,28 POLO ATIVO: Nome: E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP 

Endereço: Avenida Prefeito Caio, 324, Centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: APARECIDO ANTONIO DOS SANTOS 

Endereço: Rua Costa e Silva, 409, em frente a Assembleia, Centro, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [Nota Promissória]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 
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r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010103-83.2011.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR ABRANTES DE QUADROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES FERREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010103-83.2011.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

599,77 POLO ATIVO: Nome: VANTUIR ABRANTES DE QUADROS 

Endereço: Rua ROOSELT MARQUES TEIXEIRA, 123, JARDIM PRIMAVERA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FERNANDO 

MENDES FERREIRA Endereço: Zona Rural Assentamento Imaculado 

Coração de Maria, s/nº, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: 

[Nota Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010103-83.2011.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR ABRANTES DE QUADROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES FERREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010103-83.2011.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

599,77 POLO ATIVO: Nome: VANTUIR ABRANTES DE QUADROS 

Endereço: Rua ROOSELT MARQUES TEIXEIRA, 123, JARDIM PRIMAVERA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FERNANDO 

MENDES FERREIRA Endereço: Zona Rural Assentamento Imaculado 

Coração de Maria, s/nº, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: 

[Nota Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-85.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRELAINE DOS SANTOS LIMA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010001-85.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

1.331,73 POLO ATIVO: Nome: R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME 

Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, 144, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ANDRELAINE DOS SANTOS LIMA 

Endereço: Rua ANTONIO ALVES PEREIRA, 55, PROXIMO AO BAR DO 

GAUCHO, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: 

[Enriquecimento sem Causa, Nota Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000865-81.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIANKHINE RANIERY BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000865-81.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

609,77 POLO ATIVO: Nome: E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP 

Endereço: Avenida Prefeito Caio, 324, Centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BIANKHINE RANIERY BORGES DA 

SILVA Endereço: Rua Pedro Nunes Barroso, nos fundos do Mercado 

Frutão, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: 

[Enriquecimento sem Causa]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-25.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GERUSA DE ARAUJO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000386-25.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

1.235,23 POLO ATIVO: Nome: GERUSA DE ARAUJO PEREIRA Endereço: 

Acesso NO POCO D' AGUA RIO PRETO, S/N°, GLEBA BOJUI, DIAMANTINO 

- MT - CEP: 78400-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000825-02.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000825-02.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

17.304,22 POLO ATIVO: Nome: ROSENY RODRIGUES DOS SANTOS 

OLIVEIRA Endereço: ESTRADA NOVA MARILÂNDIA, S/N, CHÁCARA 

ESTÂNCIA OLIVEIRA, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-900 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000825-02.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000825-02.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

17.304,22 POLO ATIVO: Nome: ROSENY RODRIGUES DOS SANTOS 

OLIVEIRA Endereço: ESTRADA NOVA MARILÂNDIA, S/N, CHÁCARA 

ESTÂNCIA OLIVEIRA, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-900 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-54.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENY FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000052-54.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ÁGUA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GENY FRANCISCA DA SILVA 

Endereço: RUA ANTONIO ALVES PEREIRA, 310, CASA, VILA RICA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: AGUAS DE 

ARENAPOLIS LTDA - ME Endereço: RUA PRESIDENTE VARGAS, 823, 

VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 Senhor(a): GENY 

FRANCISCA DA SILVA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 20/03/2019 Hora: 14:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 6 de março de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-54.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENY FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/B (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000052-54.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: GENY FRANCISCA DA SILVA Endereço: 

RUA ANTONIO ALVES PEREIRA, 310, CASA, VILA RICA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: AGUAS DE ARENAPOLIS 

LTDA - ME Endereço: RUA PRESIDENTE VARGAS, 823, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [Fornecimento de Água]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-54.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENY FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000052-54.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: GENY FRANCISCA DA SILVA Endereço: 

RUA ANTONIO ALVES PEREIRA, 310, CASA, VILA RICA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: AGUAS DE ARENAPOLIS 

LTDA - ME Endereço: RUA PRESIDENTE VARGAS, 823, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [Fornecimento de Água]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-42.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFER ROBERTA GARCIA PARPINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000499-42.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

19.960,00 POLO ATIVO: Nome: JENIFER ROBERTA GARCIA PARPINELLI 

Endereço: PADRE JOAO BOSCO, 297-E, CASA, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: OI MÓVEL 

S/A Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3.209, 1 Andar Prédio João 

Dias, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 ESPÉCIE: [Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-42.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFER ROBERTA GARCIA PARPINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000499-42.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

19.960,00 POLO ATIVO: Nome: JENIFER ROBERTA GARCIA PARPINELLI 

Endereço: PADRE JOAO BOSCO, 297-E, CASA, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: OI MÓVEL 

S/A Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3.209, 1 Andar Prédio João 

Dias, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 ESPÉCIE: [Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8009999-18.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DE MACIEL SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8009999-18.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

1.099,92 POLO ATIVO: Nome: R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME 

Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, 144, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: JEFERSON DE MACIEL SANTOS 

Endereço: Rua CICERO FRANCISCO DE SOUZA, 128, JARDIM CANAAN, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [Enriquecimento sem Causa, 

Nota Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000895-19.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO QUEIROZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000895-19.2019.8.11.0026. REQUERENTE: JOVINO QUEIROZ DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Considerando a contestação apresentada ao Id. 27615241, 

intime-se a parte autora para, caso queira, apresentar sua impugnação à 

contestação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-72.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GONCALVES DE MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010019-72.2017.8.11.0026. REQUERENTE: DANILO GONCALVES DE 

MEIRA REQUERIDO: OI S.A Vistos. Retifique-se a autuação, fazendo-se 

constar que o processo encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença. Em seguida, tendo em vista a impugnação ao cumprimento de 

sentença Id. 28051652, intime-se a parte exequente para manifestar o que 

entender de direito. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-63.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR BERTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES DE SOUZA OAB - MT9228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS ANIZIO DA SILVA SOUTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1001002-63.2019.8.11.0026. REQUERENTE: MOACIR BERTONI 

REQUERIDO: JONAS ANIZIO DA SILVA SOUTO Vistos. Defiro o pedido 

formulado pelas partes ao Id. 28373093, razão pela qual determino a 

suspensão destes autos pelo prazo de 60 dias a contar da sessão de 

conciliação realizada em 22.01.2020. Cumpra-se, com o necessário. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-92.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA RIBEIRO DE NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000916-92.2019.8.11.0026. REQUERENTE: ELISA RIBEIRO DE NOVAES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARENAPOLIS Vistos. Tendo em vista o recurso 

interposto, considerando que as contrarrazões ao recurso também já 

foram apresentadas, diante disso, observadas às formalidades legais, 

remetam os presentes autos à Turma Recursal, com as homenagens 

deste Juízo. Cumpra-se expedindo o necessário. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000643-16.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NOEDIR ASSIS DE LARA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO FRANCISCO GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000643-16.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: NOEDIR ASSIS DE LARA 

EXECUTADO: RONALDO FRANCISCO GOMES VISTOS. Em se tratando de 

execução de título extrajudicial, CITE-SE a parte devedora para, em 03 

(dias) dias, satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou indicar 

bens à penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, obedecendo 

a ordem nos termos do artigo 832 e seguintes do CPC. Se não pagar, ou 

nomear bens a penhora, deverá o oficial de justiça proceder 

imediatamente a PENHORA e AVALIAÇÃO de quantos bens bastem para 

cobertura integral da dívida, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, a parte executada (art. 829, §1º, NCPC). No mesmo ato, 

deverá ser removido o bem penhorado e depositado em poder do 

exequente, ou de quem este indicar. Se a penhora e avaliação recaírem 

sobre imóveis, o cônjuge também deverá ser intimado de tais atos, nos 

termos do artigo 842 do CPC. Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

exequente (art. 53, p. 4º da Lei 9099/95), observando-se, contudo, o teor 

do enunciado nº 37 do FONAJE na hipótese da existência de bens 

passíveis de arresto. Citado o devedor e efetuada a penhora, deverá o 

mesmo ser intimado para comparecer à audiência de conciliação, a qual 

deverá ser agendada pela Secretaria do Juizado conforme pauta 

pré-estabelecida. Advirta a parte executada que nesta oportunidade 

poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente (art. 53, § 1º), 

observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” e “d”, Lei 9.099/95, que destaca 

as matérias que poderão ser tratadas nos embargos, não sendo 

admissíveis embargos antes de seguro o juízo pela penhora, a teor do que 

dispõe o enunciado nº 117 do FONAJE. No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor da execução, poderá a parte Executada 

requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, consoante 

art. 916, NCPC. Na audiência de conciliação, o conciliador poderá opor, 

entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a 

prestação, a dação em pagamento de coisa diversa, ou a imediata 

adjudicação do bem penhorado ao credor para quitação do débito (art. 53 
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§ 2º, Lei 9.099/95). Fica desde já autorizada a obtenção de certidão 

comprobatória do ajuizamento da execução junto ao cartório distribuidor, 

nos termos do artigo 828 do CPC, devendo, contudo, o exequente 

observar o disposto nos parágrafos 1º, 2º e 5º do referido artigo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-74.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS RODRIGUES DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1001053-74.2019.8.11.0026. REQUERENTE: ASSIS RODRIGUES DA 

FONSECA REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA Vistos. Cuida-se de ação de indenização por danos morais c/c 

pedido de liminar, ajuizada por Assis Rodrigues da Fonseca em face de 

Eletromar Moveis e Eletrodomésticos LTDA. Alega o Promovente, em 

síntese, que em novembro de 2019, ao tentar realizar uma compra no 

comercio local, foi surpreendido com a notícia de que seu nome se 

encontrava inserido no rol dos maus pagadores. Segue historiando que, 

inconformado com a situação, buscou informações sobre a referida 

negativação, ocasião em que teve conhecimento de que a Promovida 

havia inscrito seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia. 

Assevera, no entanto, que não possui qualquer débito junto à Promovida, 

embora de fato seja seu cliente, tendo inclusive efetuado uma compra de 

um ventilador, contudo, sempre cumpriu com suas obrigações e manteve 

seus pagamentos em dia. Dessa forma, ajuizou a presente ação 

buscando, em sede de tutela antecipada, que a Promovida exclua seu 

nome juntos aos órgãos de proteção ao crédito. No mérito pugna pela 

declaração da inexistência do débito sub judice, bem como seja a 

Promovida condenada a indenizá-lo pelos danos morais que alega ter 

sofrido. É o breve relatório. Fundamento e decido. A tutela de urgência 

(cautelar ou antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código de 

Processo Civil, e tem como requisitos concomitantes a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Pois bem! Em um juízo de sumária 

cognição, entendo que os requisitos para o deferimento do pedido de 

tutela de evidência não estão presentes. No caso, os fatos narrados pelo 

Promovente e os documentos juntados aos autos não são capazes de 

convencer este Juízo, em sede de cognição sumária, de que os débitos 

que ensejaram a inclusão do nome do Promovente no cadastro de 

inadimplentes sejam originários da Promovida, tampouco que a inclusão de 

seu nome junto ao órgão de proteção ao crédito tenha sido realizada pela 

empresa Promovida, haja vista que o documento Id. 26421767 aponta, tão 

somente, que a Promovida realizou consulta ao CPF do Promovente na 

data de 07/09/2019, ou seja, três dias antes do Promovente realizar a 

compra à vista do ventilador apontado na Nota Fiscal nº 202595. Assim, 

entendo necessária uma dilação probatória mais acurada dos fatos. Deste 

modo, diante da ausência de verossimilhança das alegações, refuto a 

possibilidade da antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, sem 

prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório, 

INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CITE-SE e 

NOTIFIQUE-SE a Promovida de todo o teor da presente ação, bem como 

para que compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta 

Comarca, para audiência de conciliação a ser realizada em data designada 

pelo senhor conciliador, conforme sua pauta. ADVIRTA-SE a Promovida 

quanto as consequências do seu não comparecimento à audiência de 

conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 9.099/95). NOTIFIQUE-SE o 

Promovente para tomar as providências pertinentes, constando da 

intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o 

comparecimento pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 

9.099/95 não admite que a pessoa física seja representada em audiência, 

nem mesmo por procurador com poderes especiais para transigir, bem 

como em seu artigo 9° estabelece que as partes comparecerão 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado e somente a pessoa 

jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser representada por 

preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. As providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000850-15.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA EVA MACHADO GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO AFONSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000850-15.2019.8.11.0026. REQUERENTE: BRUNA EVA MACHADO 

GONCALVES REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO AFONSO Vistos. Recebo 

a inicial, visto que preenchido os requisitos. Tendo em vista a desativação 

parcial da Defensoria Pública Estadual, NOMEIO o Dr. Luiz Carlos Dias, 

inscrito na OAB/MT n° 22566, para patrocinar os interesses da parte 

requerente. Intime-o para ciência da presente nomeação. CITE-SE o 

Requerido na pessoa de seus representantes legais, consignando o prazo 

de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta (artigo 7° da Lei 12.53/2009 

c/c enunciado 01 FONAJEF), ainda, com as advertências de que não 

contestada à ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. INTIME-SE a autora 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Dispenso a audiência de 

conciliação, nos termos do Enunciado nº 01 da Fazenda Pública “a critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa”. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010270-27.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIR DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT13840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010270-27.2016.8.11.0026. REQUERENTE: DELMIR DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS. Conforme se infere da 

manifestação de ID. 22962829, mesmo devidamente cientificada da 

decisão que determinou a exclusão do nome do promovente do banco de 

maus pagadores (Id. 19844242), a parte promovida descumpriu a referida 

ordem judicial, razão pela qual determino a intimação da promovida para 

que, no prazo de cinco dias, comprove nos autos a exclusão do nome do 

promovente do banco de restrição creditícia, sob pena de multa diária que 

fixo no valor de R$ 500,00. Salienta-se, de modo didático, que a multa 

imposta é medida coercitiva hábil e idônea, sendo que o valor arbitrado 

não se aponta desarrazoado, podendo, ainda, ser elevado em caso de 

descumprimento, sem prejuízo do responsável pelo descumprimento da 

ordem responder pelo crime de desobediência. Intime-se a parte 

promovida para ciência e cumprimento. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-74.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR BERTONI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES DE SOUZA OAB - MT9228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA ARRAIS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000956-74.2019.8.11.0026. REQUERENTE: MOACIR BERTONI 

REQUERIDO: SILVANA ARRAIS DOS SANTOS PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO RECLAMATÓRIA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta 

por MOACIR BERTONI em desfavor de SILVANA ARRAIS DOS SANTOS. É 

o necessário. Decido. As partes compuseram acordo. “As partes 

reconhecem a divida no valor de R$ 7.000,00. Os pagamentos serão 

efetuados em 14 parcelas de R$ 500,00, mediante depósito bancário no 

Banco do Brasil, Ag. 1318-8, C/c 5624-3, em nome de Moacir Bertoni. A 

primeira parcela será paga até 15/01/2020, restando como data de 

vencimento o dia 15 dos meses seguintes. Restou acordado, ainda, que a 

inadimplência de qualquer das prestações no respectivo mês de 

vencimento implicará no vencimento do contrato objeto dos autos, 

abatendo-se as parcelas pagas e reconhecendo a divida restante 

devidamente corrigida, sendo aplicada multa de 10%. Ainda, a parte autora 

neste ato devolve os cheques a reclamada.”. Isso posto, considerando 

que em havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar 

à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o acordado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Não 

sendo o caso de aguardar eventual cumprimento da transação, arquive 

imediatamente – CNGC, art. 915. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, arquive os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, 

bem como Intimação das partes e de seus patronos – CNGC, art. 914 e 

Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no XII Encontro em 

Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010278-38.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE EDUARDO ALVES DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010278-38.2015.8.11.0026. REQUERENTE: CARLOS JOSE EDUARDO 

ALVES DAMASCENO REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por 

CARLOS JOSE EDUARDO ALVES DAMASCENO em desfavor de BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. É o 

necessário. Decido. A executada quitou a dívida. Contudo, após cálculo 

restou demonstrado que o autor levantou valores a maior, tendo 

depositado nos autos. Desta feita, o processo deve ser extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 

Expeça-se alvará em favor da requerida BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. As intimações no Juizado Especial 

serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-91.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILTON LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000207-91.2018.8.11.0026. REQUERENTE: JOSE MILTON LIMA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I PROJETO DE SENTENÇA Visto 
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e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, 

proposta por JOSE MILTON LIMA DE ALMEIDA em desfavor de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL. É 

o necessário. Decido. A executada quitou a dívida, o que faz com que o 

processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, 

II, c/c art. 925. Expeça-se alvará. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000378-48.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON DOUGLAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER NEVES DE SOUZA FARIA OAB - MT24909/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000378-48.2018.8.11.0026. REQUERENTE: MAIKON DOUGLAS FERREIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARENAPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º 

do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS proposta por MAIKON DOUGLAS FERREIRA em 

desfavor de MUNICIPIO DE ARENAPOLIS. Decido. As preliminares se 

confundem com o mérito e serão analisadas em momento oportuno. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito. Trata-se de Ação Indenizatória por danos 

materiais e morais, proposta pelo Reclamante em desfavor do Reclamado, 

sob o fundamento de responsabilidade por ato ilícito decorrente de 

acidente de veículo. Em defesa a requerida alega ausência de 

comprovação do alegado, não comprovação dos danos morais e 

responsabilidade. Por fim, requer a improcedência do pedido. Nos termos 

do art. 373, I do Código de Processo Civil, cabe à parte autora demonstrar 

os fatos constitutivos de seu direito, dentre eles a própria causa que levou 

ao acidente envolvendo o veículo dos reclamantes. Senão vejamos: Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do 

seu direito; In casu, verifico que o Reclamante demonstra a existência do 

dano, entretanto não consegue demonstrar a culpa do reclamado no 

evento. Em que pese o esforço argumentativo da parte requerente, 

verifico não existirem nos autos meios comprobatórios que tornem suas 

alegações consistente. Instado a se manifestar a respeito da designação 

da audiência de conciliação o autor permaneceu inerte. Á parte autora 

cabe o ônus de demonstrar minimamente o direito alegado, contudo não 

produziu provas suficientes capaz de demonstrar a responsabilidade da 

requerida. Analisando detidamente os fatos alegados pela parte autora, 

em cotejo com os documentos colacionados aos autos, tenho que a 

responsabilidade da requerida não restou comprovada. Desta feita, 

outrossim, as despesas requeridas a título de dano material, restam 

prejudicadas, haja vista, não restar comprovado nos autos a 

responsabilidade da requerida. Nessa senda, a norma processual civil 

além de distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos relativos à 

sua não desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a apontar 

quem suportará as consequências desfavoráveis de não haver provado o 

fato. A doutrina aponta, nesse sentido, que “[a] consequência do não 

desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de 

improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus).” 

(Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - 

São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus 

probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa uma 

regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma regra de 

julgamento, voltado ao magistrado. Ou seja, estimula a movimentação das 

partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, 

respectivamente. No que diz respeito aos danos morais, em que pese às 

razões apresentadas, não vislumbro em momento algum ter havido 

violação aos direitos da personalidade da reclamante através de condutas 

atribuída à reclamada. Destaco, o dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Ante o exposto, por tudo que dos autos 

consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil para: - JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

exordial. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. 

Por força da legislação especial, não haverá/não sujeita a reexame 

necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss... Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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Comarca de Aripuanã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000010-76.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VIVALDO SCHMIDT (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para providências cabíveis quanto à certidão da 

Sra. Oficiala de Justiça para o devido cumprimento do ato.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000498-65.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA VERAO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZINETE PAGEL OAB - MT23645-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Intimação da parte autora para impugnação à contestação de id. 

28485004.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000551-46.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADÃO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT5237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERRI L ALVES (EXECUTADO)

 

Audiência de conciliação designada par ao dia 24/03/2020 às 13h30min.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 73733 Nr: 657-59.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 924, 

II, do Código de Processo Civil.

Condeno o Executado ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

devidamente atualizado, incidindo juros legais desde a intimação, bem 

como ao pagamento das custas processuais.

 Operada a coisa julgada formal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 40448 Nr: 851-06.2011.811.0088

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERCIO ROSSETTO, ROSEMARY GUTKOSKI 

ROSSETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIRCEU DOMINGOS DEBONI, MIRIAN 

LEDA ROVEDA DEBONI, DARVIL JOSE CARON, DIVA DOMINGA DEBONI 

CARON, DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA, JORGE CLAYTON PETRY, 

BANCO DO BRASIL S/A, ELIZETI REGINA BUZZO PETRY, LUIZ ANTONIO 

PETRY, MARA HELENA SPULDARO PETRY, ANTONIO CARLOS MARINS, 

SIDNEY ROBERTO MARINS, RITA DE CASSIA MARINS DALLAGO, JOAO 

EDUARDO MARINS, SARA REJANE MARINS FARFUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:

 Vistos.

Às fls. 359/401 a parte-autora pagou as custas e taxas judiciárias das 

cartas precatórias de fls. 339/341.

Assim sendo, DETERMINO o encaminhamento das referidas cartas 

precatórias para distribuição.

INTIME-SE a parte-autora.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50026 Nr: 718-27.2012.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CALIXTO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Facultado as partes o direito de produção de provas, mesmo devidamente 

intimadas não compareceram ao ato, razão pela qual declaro encerrada a 

instrução processual e preclusa a produção de provas, facultando aos 

litigantes prazo comum de 15 dias para apresentação de memoriais se 

quiserem, e depois cumclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53474 Nr: 136-56.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14462-B

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos aos Representantes 

das partes, a fim de que indiquem as provas a serem produzidas no feito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 36064 Nr: 793-71.2009.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR MESSIAS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B, REINALDO LUCIANO FERNANDES - OAB:12.849/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 37/38. EXPEÇA-SE requisição de pequeno valor 

em seu favor, na forma do art. 535, § 3º, II, do CPC, observando-se os 

cálculos apresentados na fl. 163.

Quanto à expedição do ofício RPV, a Secretaria deverá se atentar quanto 

ao Provimento n. 11/2017 do Conselho da Magistratura (Remessa dos 

autos à Central de Cálculo do TJMT etc.).
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Uma vez comunicado o levantamento dos valores, o exequente deverá 

impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, para informar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito para fins de extinção da ação.

Finalmente, cumpridas as determinações acima, tornem conclusos para 

sentença de extinção.

INTIMEM-SE as partes.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 38459 Nr: 1164-98.2010.811.0088

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B, JULIANA PAES PEREIRA - OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Vistos.

Considerando a decisão anterior, NOMEIO como perito o avaliador 

imobiliário ANTONIO PAULO DE ANDRADE SILVA, podendo ser localizado 

na Avenida Luiz Vicini de Lima, n. 51, Centro, Aripuanã/MT, contato: (66) 9 

8117 -5500  ou  (66 )  3565 - 1 2 8 3 ;  e n d e r e ç o  d e  e - m a i l : 

agrimensor.ap@hotmail.com.

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de quinze (15) dias, 

querendo, alegue eventual impedimento ou suspeição do perito, indique 

assistente técnico e apresente quesitos.

Sem embargo, INTIME-SE o perito nomeado, dando-lhe ciência do encargo 

e, caso aceite, para que apresente, na Secretaria do Juízo, no prazo de 

05 (cinco) dias, currículo, proposta de honorários e contato profissional, 

em especial endereço de e-mail.

Após, INTIMEM-SE as partes da proposta de honorários para, querendo, 

manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) dias.

Então, à conclusão para novas deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60454 Nr: 796-79.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA DA SILVA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14462-B, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:27.474

 Vistos...

Defiro o prazo de 05 dias para juntada de substabelecimento pela 

advogada da parte autora. Considerando os depoimentos tomados nesta 

data, encerro a instrução processual, devendo assim, a secretaria dar 

vistas dos autos às partes para apresentação de memoriais escritos nos 

termos do art. 364, § 2º do CPC, prazos sucessivos a iniciais do autor. 

Após, conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 8146 Nr: 8-90.2001.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRELA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, 

ANTONIO MACHADO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Defere-se o pleito de suspensão do processo pelo prazo requerido.

 Assim, à SECRETARIA:

1. MANTER o processo suspenso pelo prazo mencionado;

2. Findo o prazo, INTIMAR a exequente para manifestação, destacando 

que a marcha prescricional esta em curso desde a data da intimação do 

exequente sobre a ausência de bens a penhora, nos termos da súmula 

566 a 571/STJ, advertindo essa que se faz para os fins do artigo 487 

paragrafo único do CPC/15, entendendo-se o silencio como anuência.

 3. Após (ou havendo algum requerimento), conclusos.

Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24608 Nr: 3366-58.2004.811.0088

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS NEGRI, EDIR GARCIA NEGRI, 

NELSON PORTO, ROBERTO FUMIO AOKI, SANAE OTA AOKI, ITANIR 

PERENHA, MONICA FREIRE PERENHA, ROMILDO ANTONIO AMARAL, 

CECINA HELENA SANTOS AMARAL, FRANCISCO ALVES, MARIA 

APARECIDA FOGGI ALVES, GILBERTO MARTINS AGUIAR, ANA CRISTINA 

DE FREITAS AGUIAR, JOSE IVANOR ROSA, ORGANIZAÇÃO COMERCIAL 

E IMOBILIÁRIA TRIVELLATTO LTDA., GILBERTO TRIVELATTO, MARIA DE 

FATIMA ROSA, AKITOSHI SIGAKI, IOLANDA MARIA SOKOLOSKI, 

ARLINDO PEDROSO DOS SANTOS, DRACI DOS SANTOS, OSWALDO 

LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERCILIO JOAQUIM CARDOSO, ANTONIO 

CARDOSO ROSA, REGINALDO CARDOSO ROSA, SERGIO ZIBETTI, 

VALDOMIRO DUFRCK E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABER VEIGAS - OAB:2.L05-A, 

GILSON HIDEO TACADA - OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682/A, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812

 Vistos...

 Infrutífera a tentativa de constrição de ativos financeiros dos executados, 

quedou-se inerte a exequente, mesmo devidamente intimada, por 

procurador constituído, assim para os fins do artigo 485 § 2º e § 3º do 

NCPC, à Secretaria para:

1. Intimar PESSOALMENTE a parte-autora, para que manifeste quanto ao 

interesse no prosseguimento do processo, devendo requerer o que de 

direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51028 Nr: 1787-94.2012.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON ROQUE FERREIRA DOS SANTOS, ADEMAR 

RIBEIRO COIMBRA, RAFAEL COIMBRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ABADIAS DA SILVA, LENIRA LADE 

SCHREINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido elaborado à fl. 121, uma vez que o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) fora fixado em sentença proferida em setembro 

de 2014, transcorrendo mais de 5 (cinco) anos esse valor foi acrescido 

por juros, somando o montante de R$ 3.221,46 (três mil e duzentos e vinte 

e um reais e quarenta e seis centavos), conforme fls. 107/109.

Sendo assim, DEFIRO o pedido de fl. 118, em razão do que DETERMINO a 

expedição de alvará, conforme requerido, para levantamento da quantia 

depositada à fls. 115/116.

COMUNIQUE-SE a parte requerida sobre a expedição do alvará.

INTIME-SE a parte-autora.

Após a retirada do documento, a parte requerida deverá esclarecer, no 

prazo de 10 (dez) dias, se dá ou não quitação integral ao débito, sendo 
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que o seu silêncio será interpretado no sentido positivo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 40454 Nr: 857-13.2011.811.0088

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DIAS DA SILVA, ELIZETE BUENO PEREIRA 

BENEDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIRCEU DOMINGOS DEBONI, MIRIAN 

LEDA ROVEDA DEBONI, DARVIL JOSE CARON, DIVA DOMINGA DEBONI 

CARON, DILA DEBONI MARINS, DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA, JORGE 

CLAYTON PETRY, ELIZETI REGINA BUZZO PETRY, LUIZ ANTONIO PETRY, 

MARA HELENA SPULDARO PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:

 Vistos.

Trata-se de ação de usucapião onde fora formulado pedido de declínio de 

competência (fls. 350/352).

Instado a se manifestar, a parte autora pugnou pelo indeferimento do 

pedido (fls. 377/380).

É relato do necessário.

DECIDO.

É sabido que a questão envolvendo litígio agrário coletivo está afeta à 

competência absoluta da Vara Especializada em Direito Agrário para o seu 

processamento. A competência da Vara Especializada em Direito Agrário 

se circunscreve a processar e julgar ações que envolvam conflitos 

fundiários / agrários coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, 

independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da 

Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os 

processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e 

rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e 

julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários 

ou com eles relacionados.

No caso em apreço, apesar de existirem vários processos de usucapião, 

verifico se tratar de litígios entre particulares, nos quais, inclusive, a área 

de terras discutida foi devidamente individualizada.

Nesse sentido:

TJMT-0109213) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO POR USUCAPIÃO - INTERESSES INDIVIDUAIS - 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO - CAUSAS QUE 

ENVOLVAM CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS DENTRO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - RESOLUÇÃO Nº 007/2008/OE E 006/2014/TP - 

INEXISTENTE CONFLITO AGRÁRIO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 

COTRIGUAÇU PARA PROCESSAR E JULGAR A LIDE - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Nos termos do Provimento nº 

004/2008/CM e Resolução nº 007/2008/OE, a Vara Especializada em 

Direito Agrário possui competência para processar e julgar as ações que 

envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, mencionadas no 

artigo 82, inciso III, do CPC/1973, e as que lhe são conexas. A ação civil 

pública para aquisição de domínio por usucapião retrata apenas 

interesses individuais, de modo que se discute a propriedade e não a 

posse, razão pela qual não compete ao Juízo da Vara Especializada em 

Direito Agrário desta Capital processar e julgar a demanda, mas sim, da 

Vara Única da Comarca de Cotriguaçu. (Agravo de Instrumento nº 

0002766-24.2015.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo do 

TJMT, Rel. José Zuquim Nogueira. j. 23.05.2017, DJe 02.06.2017).

TJMT-0111119) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE 

INTERDITO PROIBITÓRIO DE COMPETÊNCIA - INVASÃO DE ÁREA URBANA 

POR VÁRIAS PESSOAS - COMARCA DE SORRISO MT - COMPETENCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO AFASTADA - RESOLUÇÃO 

007/2008/OE E RESOLUÇÃO Nº 006/2014/TP - CONFLITO PROCEDENTE 

PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA 

DE SORRISO-MT. Versando a lide sobre ação possessória, com 

pluralidade de partes, porém, ausentes os demais requisitos necessários 

para caracterizar um conflito fundiário coletivo, não há que se falar em 

deslocamento da competência para a Vara Especializada em Direito 

Agrário. A Resolução 006/2014/TP estabelece que a competência da Vara 

Especializada de Direito Agrário para processar e julgar ações que 

envolvem conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato 

Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da 

Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os 

processos que envolvem conflitos possessórios individuais e urbanos e 

rurais da Comarca de Cuiabá. (Conflito de Competência nº 

0057103-26.2016.8.11.0000, 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de 

Direito Privado do TJMT, Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas. j. 

02.06.2016, DJe 07.06.2016).

Assim, não vislumbrando o interesse coletivo apto a justificar a 

competência da Vara Agrária especializada, INDEFIRO o pedido de fls. 

350/352 e fixo a competência nesta Vara Única da Comarca de Aripuanã 

para julgamento do feito.

No mais, às fls. 325/329 fora formulado, pela parte-autora, pedido de 

habilitação de herdeiros, ante o falecimento da requerida Sra. Dila Deboni 

Marins, bem como o pedido de expedição de carta precatória para citação 

dos requeridos.

 Já às fls. 384/392 a parte-autora juntou comprovantes de pagamento 

referentes às cartas precatória requeridas anteriormente.

 Considerando que a sentença proferida nos autos de habilitação código 

54355 transitou em julgado, DETERMINO a correção do polo passivo, 

devendo ser incluídos Sidney Roberto Marins, Antônio Carlos Marins, Rita 

de Cássia Marins Dallago, João Eduardo Marins e Sara Rejane Marins 

Farfud no lugar da falecida Dila Deboni Marins, citando-os (fls. 326/327) 

para contestar a ação no prazo legal.

Ante a juntada de comprovante de pagamento de fls. 384/392, proceda-se 

com a expedição de cartas precatórias de citação dos requeridos, como 

solicitado às fls. 328/329, atentando-se para que todos os possíveis 

requeridos constantes em pedidos anteriores apresentados pela parte 

autora constem no rol de citação, com fito cientifica-los da presente ação, 

para se defenderem no prazo legal, ou se manifestarem se possuem 

condições de constituir advogado, o que deverá ser certificado pelo 

Oficial de Justiça.

Por fim, PROCEDA-SE com a inclusão do Banco do Brasil como terceiro 

interessado na capa dos autos, como requerido à fl. 382.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 36313 Nr: 1053-51.2009.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.E. DENARDI DA SILVA & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO os pedidos insertos no petitório de fls. 48/49, em razão do que 

DETERMINO a expedição de Ofício a Delegacia de Receita Federal, 

solicitando a Declaração sobre Operações Imobiliárias em nome de todos 

os executados, tanto em pessoa física, quanto jurídica.

 Saliento que, por se tratar de informação acobertada por sigilo, as 

declarações sobre operações imobiliárias deverão ser mantidas em pasta 

própria, junto ao cartório da Vara Única.

No mais, PROCEDA-SE com a busca, junto ao sistema RENAJUD, de 

veículos registrados em nome da executada M.E Denardi da Silva & Cia 

LTDA-ME.

Após, INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o feito, em cinco (5) 

dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50699 Nr: 1435-39.2012.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANA KELLY DE ARAUJO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/PR 8.123
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-B

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fls. 127/128, em razão do que determino a EXPEDIÇÃO 

DE ALVARÁ, conforme requerido, para levantamento da quantia 

depositada nas fls. 125/125-v.

COMUNIQUE-SE pessoalmente a parte-autora, por qualquer meio 

disponível, sobre a expedição do alvará.

INTIME-SE a parte-executada por meio de seu curador especial.

Após a retirada do documento, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDENCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 25646 Nr: 103-81.2005.811.0088

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BERNARDO PITOL, IRENE BREMM PITOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Retificação de Registro Imobiliário tendo como partes 

as em epígrafe.

Entre um ato e outro, sobreveio manifestação da parte autora no sentido 

de que não possuem interesse na ação, requerendo a desistência e o 

arquivamento do feito.

Era o que cabia relatar.

DECIDO.

Aduz o art. 485, inciso VIII, do CPC, que o juiz não resolverá o mérito 

quando homologar a desistência da ação.

Sem maiores delongas, no caso em testilha, considerando que a própria 

parte requerente requer a extinção do feito e que os requeridos ainda não 

foram citados, não há razão para prosseguimento da marcha processual.

Ante o exposto, com espeque no art. 485, inc. VIII, do CPC, HOMOLO a 

desistência da ação e EXTINGO o processo sem resolução do mérito.

DESCABE condenação ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios de sucumbência.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de praxe.

P. R. I. C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24506 Nr: 3268-73.2004.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROLDÃO BERNARDO DA SILVA, BENEDITO 

JACINTO DIAS, JOSE CARLOS DA SILVA, GIOVANE RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, FERNANDINHO BORGES DA SILVA, LINDOLFO HENCKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B, OSVALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682/A, Oswaldo 

Lopes de Souza - OAB:45189, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812

 VISTOS.

Verifica-se dos autos que os acusados Roldão Bernardo da Silva, 

Benedito Jacinto Dias, José Carlos da Silva e Giovane Rodrigues de 

Oliveira foram intimados da sentença de pronúncia por edital, sendo 

necessário então a nomeação de advogado para atuar em suas defesas 

perante o Tribunal do Júri.

Assim, nomeio o Dr. Astilho Demétrio Urbieta- OAB/MT 7.717-B, para 

promover a Defesa dos réus acima mencionados, devendo o causídico 

ser intimado para dar cumprimento à fase do art.422, do CPP, no prazo de 

05 dias. Ressaltando que seus horários serão fixados ao final do 

processo.

Intime-se os réus Lindolfo Henckel e Fernandinho Borges (os quais foram 

intimados da sentença pessoalmente), para constituírem Defesa aos 

autos. Em caso de não encontro, intime-os por edital, ficando consignado 

que caso não se manifestem será nomeado defensor dativo em seu favor.

Cumpridas as determinações acima, retornem conclusos para elaboração 

de relatório e designação do Tribunal do Júri.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54907 Nr: 1466-88.2014.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NTDS, ISCSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Acolho a emenda formulada às fls.36/47, a qual passa a integrar o pedido 

inicial.

Cuida-se de ação de divórcio consensual proposta por Nivaldo Teodoro 

dos Santos e Izabel Simone Costa Santana dos Santos.

Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal.

Concedo aos requerentes os benefícios da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 98, do CPC.

Tratando-se de interesse de incapaz, nos termos do artigo 178, II, do 

Código de Processo Civil/2015, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestação.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 28649 Nr: 3068-32.2005.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REPRESENTAÇÕES CHALANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORTUGA CONPANHIA ZOOTECNICA 

AGRARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO SALINEIRO - 

OAB:136831

 VISTOS.

Tendo em vista que a parte exequente discordou dos valores depositados 

pelo executado (fls.469/471), intime-se esse último (Representações 

Chalana) para que se manifeste sobre os valores remanescentes, 

havendo concordância, deverá promover o depósito da quantia.

Em caso de discordância, deverá apresentar cálculo pormenorizado dos 

valores que entende devido, remetendo-se conclusos posteriormente para 

decisão.

Com o depósito dos valores controversos, expeça-se Alvará de 

Levantamento em favor do exequente, arquivando-se o feito após o 

pagamento.

Por fim, certifique-se se o alvará eletrônico de nº554967-1/2019 foi 

devidamente pago, sendo positivo, junte-se a comprovação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41552 Nr: 1748-34.2011.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBSON RADOV ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGIA PINTO DIAS LEITE - 

OAB:10298, THICIANA GABRIELLE CARVALHO SAID - OAB:19814/O

 VISTOS.
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Ante o teor da certidão de tempestividade constante às fls.210, RECEBO o 

Recurso de Apelação interposto pelo réu (fls.208), eis que em 

conformidade com o artigo 593, inc. I, do Código de Processo Penal.

Ato contínuo, intime-se o advogado constituído para que, no prazo de que 

trata o art. 600 do CPP (oito dias), traga aos autos as razões do recurso.

Após, DÊ-SE, imediatamente, vistas dos autos ao Ministério Público para, 

no mesmo prazo supra, oferecer suas contrarrazões recursais.

Após, independentemente de juntada de contrarrazões recursais, nos 

termos do artigo 601, caput, do Código de Processo Penal, REMETAM-SE 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

grafando as nossas melhores homenagens.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 40466 Nr: 869-27.2011.811.0088

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDA OLIVEIRA DE MIRANDA, PAULINO CAETANO 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIRCEU DOMINGOS DEBONI, MIRIAN 

LEDA ROVEDA DEBONI, DARVIL JOSE CARON, DIVA DOMINGA DEBONI 

CARON, DILA DEBONI MARINS, DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA, JORGE 

CLAYTON PETRY, ELIZETI REGINA BUZZO PETRY, LUIZ ANTONIO PETRY, 

MARA HELENA SPULDARO PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Às fls. 273/284 a parte-autora pagou as custas das cartas precatórias 

anteriormente requeridas às fls. 208/214.

Assim sendo, DETERMINO a expedição de Carta Precatória com fito de 

citar os requeridos da presente ação, para se defenderem no prazo legal, 

ou se manifestarem se possuem condições de constituir advogado, o que 

deverá ser certificado pelo Oficial de Justiça, às Comarcas de Curitiba/PR, 

Maringá/PR, e Caçador/SC, como requerido às fls. 210/211.

INTIME-SE a parte-autora.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52557 Nr: 1333-80.2013.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA DA SILVA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de desarquivamento.

INTIME-SE a parte requerente para pugnar o que entender de direito.

Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, ARQUIVEM-SE 

os autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41774 Nr: 408-21.2012.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDENETE NERES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO, ALICE MENDES DE SOUZA NEVES LUDKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Lopes de Souza - 

OAB:45189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650B-MT, PEDRO AVELAR - OAB:6270-MT

 VISTOS.

Tendo em vista a indicação de profissionais habilitados na área de 

Neurologia Pediátrica pela Conselho Regional de Medicina do Estado de 

Mato Grosso -CRM (fls.379/381), NOMEIO o expert AUGUSTO CESAR 

TAQUES SALDANHA como perito do Juízo.

Intime o profissional nomeado para que manifeste se aceita a nomeação 

ora realizada, bem como apresente proposta de honorários, no prazo de 

05 dias.

 Havendo aceitação intime-se a requerida Alice de Mendes Souza Neves 

Ludke dos valores dos honorários, devendo essa depositá-los junto a 

conta única do TJMT, no prazo de 10 dias, conforme decisão de 

fls.348/349-v.

Considerando que os quesitos já foram apresentados, bem como 

assistente técnico indicado (fls.362/365), depositados os valores da 

perícia, intime-se o expert para indique o dia, hora e local para realização 

da perícia, intimando-se as partes posteriormente.

O perito nomeado cumprirá escrupulosamente o encargo 

independentemente de termo de compromisso, devendo apresentar o 

laudo no prazo de 30 dias, contados a partir do início dos trabalhos 

periciais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41018 Nr: 1412-30.2011.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MHP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDOB, WSB, FBDOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, JULIANA PAES PEREIRA - OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-B, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 VISTOS.

Acolho a cota ministerial de fls.193, vez que em consonância com o 

pedido do autor de fls.179.

Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 24.03.2020, às 14 

horas.

Intimem-se as partes para comparecerem acompanhadas de seus 

advogados.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53145 Nr: 1932-19.2013.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI FINANCEIRA, RIO MOVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:MG 96.864

 Vistos...

Intimar às partes para especificarem as provas que eventualmente 

pretendam produzir, justificando concretamente a pertinência de cada 

uma, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, destacando-se 

que a realização de prova pericial solicitada pelos réis está condicionada 

ao conteúdo das demais provas que porventura sejam produzidas em 

instrução, evitando-se dilações probatórias dispendiosas e 

desnecessárias.

Após, conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000114-68.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS ANDRADE DE JESUS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUZINETE PAGEL OAB - MT23645-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000114-68.2020.8.11.0088. AUTOR: 

MARIA DOS ANJOS ANDRADE DE JESUS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS V I S T O S. Cuida-se de ação de aposentadoria 

por idade, vertida sob os fundamentos de que a autora trabalhou como 

segurada especial (rurícola) e por ter completado a idade necessária, 

postula pela aposentadoria como segurada especial. Considerando a 

manifestação expressa da parte autora sobre o desinteresse na 

composição da lide, nos termos do artigo 334, § 4º, I, do CPC/2015, bem 

como o teor do ofício circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, expedido 

pela parte requerida, informando a impossibilidade de comparecimento às 

respectivas audiências, ante o reduzido número de procuradores na 

região, resta prejudicado o disposto no artigo 334, §5º, do CPC/2015. 

Cite-se deverá a parte requerida apresentar contestação, no prazo da lei. 

Vindo aos autos a contestação, dê-se vistas dos autos, se presentes 

algumas das matérias definidas nos arts. 350/351 do CPC. Caso contrário, 

façam-me conclusos para saneamento do feito e designação de audiência 

instrutória. Defiro, porque atendidos os requisitos da Lei nº 1.060/50, os 

benefícios de gratuidade judiciária em favor da demandante, ante a prova, 

por ora suficiente, de insuficiência de recursos para custear as despesas 

processuais. Intime-se. Cumpra-se. Aripuanã/ MT, 30 de janeiro de 2020. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000774-96.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Isaias Pinto (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 1000774-96.2019.8.11.0088. 

AUTOR(A): IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA REU: ISAIAS PINTO 

VISTOS. Reintegração de posse manejada por Igreja Presbiteriana 

Renovada, que se declara possuidora de um imóvel urbano localizado no 

Distrito de Conselvan, e que estaria assim discriminado: lote urbano nº29, 

quadra 45, situado na Avenida 10 de Janeiro, s/nº, Distrito de Conselvan. 

Aduz que é legítima possuidora do imóvel desde o ano de 2001, o qual 

sempre foi utilizado para abrigar os seus fiéis. Entretanto, no ano de 2017, 

o requerido manifestou o desejo de residir na localidade, a fim de zelá-lo e 

utilizá-lo como moradia, sendo permitido pelos administradores da autora. 

Assevera que ficou acordado verbalmente que o requerido pagaria um 

valor simbólico de aluguel e manteria o local limpo, bem como realizaria o 

acolhimento dos fiéis que necessitassem de abrigo provisório. Contudo, 

após determinado tempo, o requerido passou a negar a entrada dos fiéis 

na localidade, havendo realizado a transferência da energia para o seu 

nome. Diante desses fatos, foi solicitado ao demandado que realizasse a 

devolução da residência, o qual foi notificado extrajudicialmente, tendo 

recusado a desocupar o local e receber a notificação.mpo, o rtequerido 

passou a negar a entrada dos ficolhimneto energia do local e 

Esquadrinhada a pretensão, se tratando de pedido de medida liminar em 

ação possessória, estreita-se a cognição judicial à análise dos requisitos 

do art. 561 do NCPC (art. 927 do CPC/73), ou seja: posse anterior, 

turbação ou esbulho. Dito isso, não obstante esteja bem demarcada a 

emergencialidade do conflito, porque sem sombra de dúvidas, a autora e 

réu aparentemente divergem sobre a posse e o domínio do imóvel litigioso, 

é bastante frágil a questão do esbulho possessório narrado, porque, ante 

a característica dos contratos de comodato, este também aparentemente 

foi celebrado apenas verbalmente, sendo necessário pontuar, ainda, que 

a constituição da posse do comodatário em mora, o que demonstraria a 

clandestinidade da posse que anteriormente era tolerada, não se acha 

demonstrada, já que a alegada notificação extrajudicial remetida a ele foi 

informalmente encaminhada, a recusa no recebimento atestada por 

terceiro sem fé pública, tudo a enfraquecer os argumentos basilares da 

pretensão. Sendo assim, evidente que não cabe conceder a medida liminar 

requestada, porque, como é de sabença comezinha, a tutela provisória 

nas ações possessórias assume a nítida feição da “tutela de evidência”, 

hoje regulada e prevista expressamente no art. 311 do NCPC. Sobre o 

tema: “As liminares possessórias têm caráter antecipatório das 

respectivas sentenças de procedência, o que, por si só, já seria suficiente 

para excluí-las da categoria das cautelares, posto que toda antecipação 

ao invés de apenas assegurar satisfaz o direito ou a pretensão, 

concedendo-lhe realização, ainda que provisória” (Ovídio A. Baptista da 

Silva, Comentários ao Código de Processo Civil, v. 13, ed. RT, p. 269). É 

fato que ser evidente não é sinônimo de exauriente, porque a cognição, 

ainda que fundada na plausibilidade do direito é sumária, porque não 

angularizada a relação processual, entretanto, é necessário que se façam 

presentes indícios robustos dos três requisitos preconizados na lei, ou 

seja, posse anterior, prova do esbulho/turbação/ameaça, tempo em que o 

ilícito ocorreu e nenhum de tais elementos se acha demonstrado, o que 

impede a concessão da medida sem que se amealhem provas mais 

robustas a amparar a pretensão. Desse modo, e firme na jurisprudência 

da Corte Estadual que entende ser a audiência de justificação prévia uma 

alternativa ao autor da demanda possessória para provar os fatos que 

embasam sua pretensão, deixo para apreciar a liminar após o aludido ato. 

Nesse sentido: “A designação da audiência de justificação prévia é 

necessária quando o julgador entende que os requisitos do art. 927 do 

CPC não foram preenchidos, não havendo que se falar em nulidade dos 

atos praticados, pela ausência de sua realização. Nas ações 

possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fins de 

deferimento da liminar, deve ser comprovado pelo autor o preenchimento 

dos requisitos insculpidos nos artigos 927 do CPC/1973. No caso, a prova 

carreada permite um juízo de verossimilhança a ensejar a conclusão de 

existência do direito pleiteado, impondo-se a manutenção da decisão que 

deferiu liminarmente o mandado de reintegração de posse.” (AI 

52498/2016, Des. Dirceu dos Santos, Quinta Câmara Cível). Dessarte, não 

havendo prova cabal do esbulho possessório reclamado , postergo a 

análise do pedido de concessão da medida liminar para após a realização 

da audiência de justificação prévia a que alude o art. 562 do NCPC, a qual 

designo para o dia 04.03.2020, às 18 horas, devendo a parte autora trazer 

suas testemunhas, independentemente de intimação ou comprovar que as 

notificou, no prazo de 3 dias antes da audiência, uma vez que a regra do 

art. 455 do NCPC também se aplica aos procedimentos possessórios, por 

se tratar de norma geral. Intime-se o requerido da audiência, advertindo-o 

de que dela passará a contar o prazo para apresentação de defesa. 

Publicado no PJe. Aripuanã/MT, 30 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito em Designação.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000439-77.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO MORAES SERIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 1000439-77.2019.8.11.0088. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: LUCIANO MORAES SERIANO VISTOS. 

Trata-se de Busca e Apreensão vertida por B. V. Financeira S. A. em 

desfavor de Luciano Moraes Seriano. Em razão da não comprovação da 

constituição em mora do devedor quando do protocolo da ação, 

determinou-se que requerente emendasse a petição inicial comprovando 

tal requisito, sob pena de indeferimento da petição inicial. Devidamente 

intimado, o autor se limitou a juntar novo aviso de recebimento, o qual não 

foi entregue ao remetente, constando a informação “não procurado”, e a 

defender a tese de que o simples envio de carta registrada ao endereço 

do requerido seria suficiente para constituí-lo em mora. É o relatório. 
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Fundamento e Decido. Em que pese a manifestação do autor, o pedido não 

merece acolhimento e, isso porque, diversamente do que afirmado em sua 

petição, não há qualquer informação quanto de intimação do requerido. 

Ora, é de conhecimento desse Juízo que nesta Comarca os Correios não 

atendem a localidade do Jardim Planalto, Jardim Paraná, Jardim Boa 

Esperança, Vila Operária e Distrito de Conselvan, limitando-se as entregas 

de correspondências ao Centro, Cidade Alta, Cidade Baixa e Setor 

Mangueiral, em razão do escasso efetivo que possuem. Assim, verificado 

que o endereço do requerido fica localizado no Jardim Paraná certo é que 

não fora tentada a entrega da notificação extrajudicial, portanto não 

comprovada a constituição do devedor em mora, nos moldes do que 

dispõe o Dec.-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 13.043 de 2014. 

Assim, considerando que na ação de busca e apreensão em alienação 

fiduciária, a liminar só pode ser concedida se o devedor tiver sido 

constituído em mora e que tal requisito não foi cumprido na hipótese em 

análise, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, 

não estando presentes todos os requisitos necessários da propositura da 

busca e apreensão em alienação fiduciária, INDEFIRO a petição inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

extinguindo o feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso I, do mesmo diploma legal, e ainda, determino arquivamento do 

presente feito, com as devidas anotações, comunicações e baixas 

necessárias no cartório distribuidor. Custas remanescentes pela parte 

autora. Sem honorários advocatícios, vez que o Requerido não ingressou 

na lide. Transitada em julgado, certifique-se e remetam-se ao arquivo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Aripuanã/MT, 30 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito em Designação

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 37785 Nr: 481-61.2010.811.0088

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLEON TADEU DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Reclamação” tendo como partes as em epígrafe.

Consta às fls. 71/71-v, sentença julgando procedente o pedido constante 

na inicial, instado a se manifestar, o requerido não cumpriu 

voluntariamente a sentença, motivo pelo qual se procedeu com a penhora 

e avaliação de bem móvel em nome do requerido (fls. 121/121-v). Intimado 

acerca da penhora e avaliação do bem móvel, o requerido quedou-se 

inerte (fl. 122).

Evola-se que, transcorrido mais de um ano, o requerido não adimpliu com 

suas obrigações, sendo que não adimpliu sua dívida e nem apresentou 

embargos à penhora.

Depreende-se que o autor requer o lançamento do restritivo de penhora 

junto ao cadastro do bem móvel, bem como a expedição de mandado de 

remoção para amover o bem penhorado, arguindo que se tal bem é de fácil 

ocultação.

É o que merece registro.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Com fito de impedir que o devedor, com a intenção de se eximir do 

cumprimento da obrigação, aliene o bem que possui ou transfira-os para 

nome de terceiros, sendo possível, ainda, que a medida para restrição e 

expedição de mandado de remoção seja deferida na existência de 

fundado receio de extravio ou de dissipação do bem, acarretando perigo 

para a efetividade do processo principal.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora do veículo indicado às fls. 

121/121-v, por meio do sistema RENAJUD.

 DEFIRO também o pedido de remoção do bem, atento à existência da 

comprovação literal da dívida, da intenção do devedor em não cumprir com 

sua obrigação e pela demonstração do perigo na demora.

Inserida a restrição, INTIME-SE a parte exequente para, em cinco (5) dias, 

requerer o que entender de direito, inclusive indicar o local onde o bem 

será armazenado, e se caso necessário, um fiel depositário para o bem.

Após manifestação, EXPEÇA-SE o competente mandado de remoção para 

arresto do bem indicado nas fls. 121/121-v.

INTIME-SE o requerido.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com URGÊNCIA.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 30291 Nr: 954-86.2006.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURY PAULO KLAUCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON LAZARETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defere-se o pleito de suspensão do processo; mas como desde o pedido 

até hoje já decorreu 150 dias, concedo somente mais 30 dias de 

suspensão.

 Assim, à SECRETARIA:

1. MANTER o processo suspenso pelo prazo mencionado;

2. Findo o prazo, INTIMAR o Exequente para manifestação;

3. Após (ou havendo algum requerimento), conclusos.

Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 36086 Nr: 829-16.2009.811.0088

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO VERONESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA FRANÇA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Ângelo de Souza - 

OAB:9.938/MT

 Vistos.

Considerando que os Embargos à Execução em apenso (cód. 36359) 

foram julgados improcedentes, com trânsito em julgado já certificado, 

CUMPRA-SE totalmente a decisão de fl. 61, transladando cópia da 

sentença e da respectiva certidão de trânsito em julgado dos embargos 

para estes autos e o arquivando em seguida.

Dando continuidade à execução, passa-se a analisar a presente ação.

 DEFIRO os pedidos insertos no petitório de fls. 63/67.

Assim, DETERMINO a inclusão da parte executada no cadastro de 

inadimplentes, o que faço com espeque no art. 782, § 3º, do CPC.

Ainda, DETERMINO, via sistema RENAJUD, o bloqueio e a penhora de 

veículos automotores registrados no CPF da parte executada.

 Para a hipótese de a diligência acima não ser o bastante para satisfazer 

todo o crédito exequendo, fica desde já determinada, via sistema INFOJUD, 

a localização de bens passíveis de penhora em nome da parte executada.

Após, INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o feito, em cinco (5) 

dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 37283 Nr: 49-42.2010.811.0088

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTHYA CAIÇARA DE MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, 

PIC-PASCHOALOTTO INTERACTION CENTER BRASIL GESTÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Georgia Pinto Dias Leite - 
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OAB:10298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA JULIA PLATERO - 

OAB:190.208/SP, MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:6.171/MS, 

ROBERTO ABRAMIDES GONÇALVES SILVA - OAB:119.367

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl. 240, em razão do que DETERMINO a expedição de 

alvará, conforme requerido, para levantamento da quantia depositada às 

fls. 238/238-v.

COMUNIQUE-SE pessoalmente a parte autora, por qualquer meio 

disponível, sobre a expedição do alvará.

INTIMEM-SE as empresas requeridas.

Após a retirada do documento, a parte autora deverá esclarecer, no prazo 

de 10 (dez) dias, se dá ou não quitação integral ao débito, sendo que o 

seu silêncio será interpretado no sentido positivo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64278 Nr: 659-27.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TALIA SANCHES DOS REIS, Cpf: 

01302840258, Rg: 1143433-3, Filiação: Joana Sanches e Francisco 

Pereira Dps Reis, data de nascimento: 26/02/1998, brasileiro(a), Telefone 

66-9669-5054. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Fatos 01 e 02: No dia 17 de maio de 2016, por volta da 

23h30min, na residência localizada na Rua Juína, nº 306, Bairro Nosso 

Lar, nesta urbe, a denunciada TALIA SANCHES DOS REIS, consciente e 

voluntariamente, no âmbito das relações domésticas e familiares, agrediu 

fisicamente a vítima Daiane Miranda Soares, sua ex-convivente, 

causando-lhe as corporais descritas no Laudo de Exame de Lesões 

Corporais Direta de f. 12, Mapa Topográfico para Localização de Lesões 

de f. 13/14, bem como violou sua residência, conforme Boletim de 

Ocorrência de f. 02/03, Termo de Declarações de f. 04 e demais 

elementos de informações coligados nos autos. Apurou-se que no dia do 

fato, a increpada pulou o muro da residência da sra. Daiane Miranda 

Soares, sua ex-companheira, entrando no domicílio desta astuciosamente 

e contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, momento em 

que passou a agredi-la, com um canivete, causando-lhe as lesões 

corporais descritas na f. 12/14. Diante do exposto, encontra-se a 

denunciada TALIA SANCHES DOS REIS como incursa nas sanções do 

artigo art. 129, § 9º e do art. 150, § 1º, na forma do artigo 69, todos do 

Código Penal

Despacho: Vistos.Trata-se de ação pública incondicionada movida pelo 

Ministério Público em face de Tália Sanches dos Reis. À ref. 33, consta 

certidão dando conta de que a acusada não fora encontrada para ser 

citado a apresentar resposta à acusação por escrito no prazo de dez 

dias. Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a citação do 

acusado por edital (Ref. 38). Ao tempo em que defiro o pedido do nobre 

"Parquet", determino, nos termos do art. 361 do CPP, que se proceda à 

citação da denunciada Tália Sanches dos Reis por meio de edital 

(observadas aquelas diretrizes elencadas no art. 365 do CPP).Com o 

decurso do prazo sem notícias do acusado, retornem-me conclusos para 

eventual suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (art. 

366 do CPP). Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NOEMY DA SILVA 

SANTOS, digitei.

Brasnorte, 28 de janeiro de 2020

Alan Jhones de Oliveira Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71012 Nr: 1380-42.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Nilo Jolasi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO NILO JOLASI, Rg: 24415200, 

Filiação: Regina Jalapoytasi e Agnaldo Myky, data de nascimento: 

25/01/1977, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Infere-se de todo o contexto fático do caderno 

informativo que no dia 04 de fevereiro de 2017, no Município de 

Brasnorte/MT, o denunciado MÁRCIO, de forma consciente e voluntária, 

adquiriu e conduziu veículo, em proveito próprio, sabendo ser produto de 

crime (furto), bem como adulterou sinal de identificação do referido 

automóvel, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 06-IP e demais 

elementos de provas coligados nos autos. Sobressai dos autos que, na 

indigitada data, o denunciado foi preso em flagrante delito por conduzir 

veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência 

de álcool ou de outra substância psicoativa, sendo, liberado no dia 

04/02/2017, após o pagamento de fiança. Posteriormente, MÁRCIO 

confessou aos policiais militares que o referido veículo era proveniente de 

origem ilícita, ocasião em que realizaram a checagem no sistema do 

DETRAN e constataram que havia sido furtado em Cuiabá/MT, bem como, 

que a placa original tinha sido substituída por outra, de veículo diverso. 

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia MÁRCIO NILO JOLASI como 

incurso nas sanções do artigo 311 c/c 180, ambos do Código Penal, na 

forma do art. 69 do Código Penal

Despacho: Vistos. Trata-se de ação pública incondicionada movida pelo 

Ministério Público em face de Márcio Nilo Jolasi. A denúncia foi recebida no 

dia 13 de dezembro de 2018 (Ref. 4). À ref. 19, consta certidão dando 

conta de que o acusado não fora encontrado para ser citado a apresentar 

Resposta à Acusação por escrito no prazo de dez dias. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público requereu que ele seja citado por edital 

(Ref. 27). Ao tempo em que defiro o pedido do nobre "Parquet", determino, 

nos termos do art. 361 do CPP, que se proceda à citação do acusado 

Márcio Nilo Jolasi por meio de edital (observadas aquelas diretrizes 

elencadas no art. 365 do CPP).Com o decurso do prazo sem notícias do 

acusado, retornem-me conclusos para eventual suspensão do processo e 

do curso do prazo prescricional (art. 366 do CPP). Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Após, retornem-me conclusos. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NOEMY DA SILVA 

SANTOS, digitei.

Brasnorte, 29 de janeiro de 2020

Alan Jhones de Oliveira Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58726 Nr: 107-96.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUZA DA SILVA MATOS, JEFERSON LEOBINO 

EUZÉBIO DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA- CENTRAIS ELETRICAS 

MOTOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 b) Julgar IMPROCEDENTE o pedido de condenação em danos morais. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios no montante de 10% sobre o valor atualizado da 

condenação, na forma do artigo 85, § 2º, CPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpram-se as demais disposições da CNGC.Diligências 

Necessárias.Transitado em julgado, NÃO HAVENDO REQUERIMENTOS, 

arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58726 Nr: 107-96.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUZA DA SILVA MATOS, JEFERSON LEOBINO 

EUZÉBIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA- CENTRAIS ELETRICAS 

MOTOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Certifico que visando o devido impulsionamento do feito, intimo as partes 

da sentença proferida a ref. 62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69490 Nr: 428-63.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANO GOMES & LIMA LTDA ME, JAKELINE 

SOLANO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47375 Nr: 948-56.2019.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISLEY FERNANDO FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON BORGES DOS REIS - 

OAB:27109/O, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 Processo: 948-56.2019.811.0110 – Código:47375

Vistos.

 O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de WISLEY 

FERNANDO FERREIRA JUNIOR, pela prática delitiva tipificada no artigo 306, 

do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 331, do Código Penal.

Analisando os autos, verifico que estão preenchidos os requisitos 

indispensáveis para a formalização da denúncia (art. 41 do CPP), bem 

como presentes as condições gerais e específicas da ação penal.

 Com efeito, inexiste razão para a rejeição da peça acusatória (artigo 395 

do Código de Processo Penal).

Dessa forma, Recebo a denúncia ofertada em face de WISLEY 

FERNANDO FERREIRA JUNIOR, por, preliminarmente, vislumbrar a 

satisfação dos requisitos do artigo 41, do Código Processo Penal e a 

ausência das hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal.

Insta salientar que o recebimento da peça acusatória não implica 

pré-julgamento (art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna), o que evidencia que o 

exame do mérito dependerá da análise do conjunto probatório a ser 

carreado, com a garantia do devido processo legal.

Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na resposta, poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

Consigne-se no mandado de citação que o Sr. Oficial de Justiça indague 

ao denunciado se possui advogado constituído, e caso não possua, se 

tem condições de constituir advogado, devendo tudo ser certificado.

Após, com o mandado já juntado ao processo, a Sra. Gestora Judiciária 

deverá observar a certidão do Oficial de Justiça e, não tendo o acusado 

advogado constituído, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis/MT, 28 de janeiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40118 Nr: 1582-23.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO COUTO VILELA - 

OAB:39.971/GO

 CONSIDERANDO que foram aportadas aos autos as alegaçoes finais em 

forma de memoriais pelo representante do Ministério Público Estadual, 

impulsiono os autos para intimar o advogado de defesa para no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36201 Nr: 260-02.2016.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE ARAÚJO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar as partes do retorno dos autos da Instância Superior, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19911 Nr: 1-20.2002.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE 

CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO ANTONIO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:MT 10.911-T, KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - OAB:9.641-B

 CONSIDERANDO o teor da petição de fl.439, IMPULSIONO os autos para 
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intimar a parte requerida por meio de sua patrono, para no prazo de 10 

(dez) dias apresente informações sobre a compensação da divida em 

execução junto à PGE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27236 Nr: 960-51.2011.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA ROSA RODRIGUES, VALDETINA GOMES 

LESSA LOPO, IRIS BALTAZAR XAVIER DE OLIVEIRA, NELSON 

GONÇALVES DE MELO, JERCILENE ALVES NETO ARAÚJO, GELIANE 

RIBEIRO GOMES, EDER RODRIGUES OLIVEIRA, CELISMAR RODRIGUES 

BORGES, JOSE HENRIQUE POLICARPO, FABIANO MOURA SILVA, 

DOLORITA DOMINGAS DOS SANTOS MORAIS, ANDREIA MOREIRA DOS 

SANTOS SILVA, GILSON ALVES DE OLIVEIRA, WILIAN INACIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE TOCANTINS-UNITINS, 

EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICYO TEIXEIRA NOLETO - 

OAB:2937, GUILHERME CORREIRA EVARISTO - OAB:33791 - GO, LUIZ 

FERNANDO ARRUDA - OAB:80253, SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - 

OAB:18445

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar as partes do retorno dos autos da Instância Superior, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31937 Nr: 1698-68.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:/MT 13.431

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o Art. 203, §4º do NCPC, tendo em vista o determinado na r. 

Decisão de fls. 226/227-v e as informações BACENJUD de fls. 228/230, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

exequente, Vera Lúcia dos Santos, através de seus advogados 

constituídos, para apresentar defesa, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108572 Nr: 398-88.2019.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do réu, Dr. Elton Diogo 

Viecelli, para apresentar resposta à acusação, no prazo de 10 [dez] dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 107208 Nr: 3369-80.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833, SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - 

OAB:24920/O

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o 

efeito de CONDENAR o denunciado PAULO WILLIAN CONSTANTINO 

RODRIGUES pelo delito previsto no art. 33, caput e art. 35 ambos da Lei n° 

11.343/0 e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, razão 

pela qual passo à dosagem da pena, nos termos do artigo 68, caput, do 

Código Penal.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-98.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS GOELZER ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER OAB - MT19892/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

“Vistos. 1. Em razão da informação contida no AR, de que o autor é 

falecido e em consulta ao sistema Cei Anoreg, esta magistrada localizou a 

certidão de óbito da parte autora, em anexo, intime-se o advogado da 

parte autora, via DJE, para requerer, caso queira, a habilitação dos 

herdeiros no processo, no prazo de 30 (trinta) dias, por força do artigo 51, 

V da Lei n. 9.099/95. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos para manifestação. Sai a presente intimada. Diligências 

necessárias.”

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 61820 Nr: 888-45.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LUCIANO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Souza Teixeira - 

OAB:20617-B - MT, Fernanda Maura Firmino - OAB:25492/O

 Vistos,

A fim de adequação da pauta deste magistrado, juiz titular da Terceira 

Vara Criminal da Comarca de Juína-MT, e considerando que ainda não 

foram expedidos documentos para intimação da audiência designada pelo 

juiz antecessor, REDESIGNO a audiência para o dia 21 de fevereiro de 

2020, às 16h, a qual será realizada por este juízo por meio de 

videoconferência, nos moldes da Lei n. 11.900/2009.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

De Juína para Colniza/MT, data da assinatura eletrônica.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 81308 Nr: 2930-91.2017.811.0105
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Etelvino de Medeiros da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 Vistos,

Verifica-se que pende ainda na fase instrutória a oitiva das testemunhas 

Gideão Alves Ferreira, Lediran Nazari e Juarez Nazari.

A Carta Precatória para oitiva da testemunha LEDIRAN NAZARI, foi 

distribuída sob o n. 0001558-30.2019.822.0009, na 1ª Vara Criminal da 

Comarca de Pimenta Bueno-RO e a audiência foi designada para o dia 

13/02/2020 (ref. 106). Assim, AGUARDE-SE a devolução da missiva.

Já a Carta Precatória para oitiva da testemunha GIDEÃO ALVES 

FERREIRA, foi distribuída sob o Cód. 87329, na Vara Única da Comarca de 

Aripuanã e a audiência foi designada para o dia 31/01/2020. Todavia, o 

ofício de ref. 103 solicita “nova data de audiência para intimação dos 

autores”. Desta feita, OFICIE-SE o juízo de Aripuanã-MT esclarecendo que 

a finalidade da missiva é a oitiva da testemunha.

Por fim, tendo em vista a diligência do Ministério Público acerca do 

endereço da testemunha JUAREZ NAZARI (ref. 112), DESIGNO audiência 

de instrução criminal para o dia 20 de março de 2020, às 14h15m, qual 

será realizada por este juízo por meio de videoconferência, nos moldes da 

Lei n. 11.900/2009.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

De Juína para Colniza/MT, data da assinatura eletrônica.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 75416 Nr: 2690-39.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eudismar Adriano Ladeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Lima Silva, JOSE ANTONIO DE LIMA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, data da assinatura eletrônica.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 71896 Nr: 712-27.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Morais Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, data da assinatura eletrônica.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 70260 Nr: 1932-94.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, data da assinatura eletrônica.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 68495 Nr: 1196-76.2015.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alesandro da Cruz Polveiro - 

OAB:

 Vistos.

 Tendo em vista o não comparecimento da parte requerida na presente 

audiência, apesar de devidamente intimada para o ato à fl. 130, DECRETO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 725 de 1001



a REVELIA do réu, importando também sua ausência em CONFISSÃO, com 

presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, cujo 

montante de ½ salário mínimo é compatível com o trinômio 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade. Ante o exposto, com fulcro 

no art. 7º da Lei 5.478/68 e no artigos 485, inciso VI, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão formulada pela parte autora, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, estribado no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

razão porque CONDENO o requerido ao PAGAMENTO de PENSÃO 

ALIMENTÍCIA no importe de ½ (meio) salário mínimo vigente, proporção 

essa a ser mantida toda vez que houver alteração no piso salarial 

nacional, devendo o depósito ser efetuado até o dia 10 de cada mês, na 

Conta Bancária n. 9990-2, Agência n. 0158-2 do Banco Bradesco, em 

nome da autora. Além disso, o requerido arcará com 50% (cinquenta por 

cento) das despesas extraordinárias com saúde e educação, a ser 

comprovado pela parte autora. ISENTO as partes das custas e despesas 

processuais. CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) do valor da causa. Tendo em vista a atuação do 

advogado Dativo Dr. MARCOS ARNOLD para defesa da requerente, 

CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento dos 

honorários dativos arbitrados à f. 08 (05 URH’s). EXPEÇA-SE CERTIDÃO e 

ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e 

Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais 

devidas. Sentença publicada em audiência, SAINDO os presentes 

intimados. REGISTRE-SE. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, ANOTE-SE, BAIXE-SE e ARQUIVE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 36314 Nr: 2554-23.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Raimundo da Silva, José de Souza 

Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, 30 de janeiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 37538 Nr: 462-38.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Geraldo Santos de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13.438/A

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, 30 de janeiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 37968 Nr: 1645-44.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego de Oliveira Queiroz da Silva, Eliane 

Aparecida dos Santos Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13.438/A

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, 30 de janeiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 38337 Nr: 54-13.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saul Elias de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 
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corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, 30 de janeiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 38992 Nr: 2129-59.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Nobre Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - Defensora Nomeada - OAB:11.455-B/MT

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, 30 de janeiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 39068 Nr: 586-84.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Fabrício Bessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, 30 de janeiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 63018 Nr: 416-10.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermes Joao dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, 30 de janeiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 63464 Nr: 870-87.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Silva Tomicha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Francisco Soares - 

OAB:12999/MT

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, 30 de janeiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 64474 Nr: 1883-24.2013.811.0105
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eulândio Guimarães Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, 30 de janeiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 66319 Nr: 1604-04.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luansmar Antunes Bren

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, 30 de janeiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 31417 Nr: 1889-75.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO TEIXEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, data da assinatura eletrônica.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 35156 Nr: 1350-41.2008.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuma Gonçalves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT, Welinton André Vazarim Vigil - 

OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, data da assinatura eletrônica.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100184 Nr: 2996-03.2019.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Wypychovoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257/B

 Vistos,

I – DA PRELIMINAR

Em sede de preliminar a Defesa informa que foi constituída apenas para 

realizar pedido de liberdade provisória e/ou habeas corpus, razão pela 

qual pugna pela intimação pessoal do acusado para constituir novo 

causídico ou lhe seja nomeado defensor dativo.
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Assim, INTIME-SE o acusado para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir 

novo Advogado.

 Decorrido o prazo, e não sendo indicado novo Advogado, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Dativo.

II) DA CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

 Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do processo 

neste momento processual, sendo necessária a instrução para garantir o 

exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por que 

CONFIRMO o recebimento da denúncia;

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

13/03/2020, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

 INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 65009 Nr: 440-04.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erioslene de Sousa Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, data da assinatura eletrônica.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 39250 Nr: 747-94.2010.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A. Missio & Cia Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ED WILSON STIFFLER - 

OAB:11035

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, 30 de janeiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 83005 Nr: 4024-74.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA AMBROSIO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, data da assinatura eletrônica.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 86107 Nr: 387-81.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURACI DIAS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 
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demanda da Vara única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, data da assinatura eletrônica.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 83261 Nr: 4193-61.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLEGÁRIO QUEIROZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - 

Banrisul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7928, Marcos Arnold - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, data da assinatura eletrônica.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000653-35.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Cotriguaçu (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID OAB - MT6078-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDES MATOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA (REQUERIDO)

MARIA BERNARDETE DE MATOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000653-35.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU REQUERIDO: FERNANDES 

MATOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de 

petição denominada “Ação ordinária de ressarcimento ao erário público 

com pedido de liminar de indisponibilidade de bens” ajuizada pelo Município 

de Cotriguaçu/MT contra Fernandes Matos Construção Civil Ltda. 

Depreende-se da Inicial que o Município contratou a PJ requerida, via 

procedimento licitatório, em que foi vencedora do Certame licitatório o 

Pregão Presencial nº 123/2018- Processo Administrativo nº 183/2018, que 

selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, 

objetivando a “Futura e eventual contratação de empresa para execução 

de pavimentação asfáltica tipo TSD (tratamento superficial duplo – capa 

asfáltica) exceto base e sub base, incluindo todo o material betuminoso, 

pedra e pedrisco a ser utilizado na obra de pavimentação a ser executada 

em diversas ruas da cidade, somando o montante de 10.218,26 m² (dez 

mil, duzentos e dezoito metros quadrados) (...)”, cujo resultado fora 

homologado e formalizado por meio do CPL nº 077/2018. Narra-se que foi 

pago o valor de R$286.082,50 (duzentos e oitenta e seis mil, oitenta e dois 

reais e cinquenta centavos), do valor incialmente contratado de 

R$332.093,45 (trezentos e trinta e dois mil, noventa e três reais, quarenta 

e cinco centavos). Ocorre que, segundo o narrado, em vistoria realizada 

pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura, foram verificadas 

diversas inconsistências na obra, havendo notificação da PJ requerida. 

Relata-se que em resposta, a PJ requerida expressamente reconheceu as 

falhas na execução do serviço e se comprometeu a repará-las após o 

período chuvoso, todavia, não o fez. Afirma-se, por fim, que a PJ foi 

novamente notificada para que fosse retificada a capa asfáltica implantas, 

contudo, sem êxito. Por isso é que se requer, em sede de tutela 

antecipada, a indisponibilidade dos bens da PJ requerida no valor de R$ 

386.082,50 (trezentos e oitenta e seis mil, oitenta e dois reais e cinquenta 

centavos), visando à satisfação do dano material, da obrigação de fazer e 

do dano coletivo. II FUNDAMENTAÇÃO Verificando-se aparentemente 

atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320, ambos do CPC, não sendo o 

caso de indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial. II.1 DO 

PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DA PJ REQUERIDA Requer-se, em 

sede de tutela antecipada, a indisponibilidade dos bens da PJ requerida no 

valor de R$ 386.082,50 (trezentos e oitenta e seis mil, oitenta e dois reais 

e cinquenta centavos), isto via expedição de ofício ao DETRAN, ao INDEA, 

bem como diligência via BACENJUD e DOI. É trazido o art. 7º da LIA (Lei de 

Improbidade Administrativa) como fundamento. Eis o conteúdo da norma: 

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou 

ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa 

responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a 

indisponibilidade dos bens do indiciado. Parágrafo único. A 

indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens 

que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo 

patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. A questão mais relevante 

em torno da indisponibilidade de bens em momento inicial se vincula à 

necessidade de verificação dos tradicionais requisitos da tutela de 

urgência. Sobre o assunto, comumente se vale do REsp 1.366.721/BA, 

julgado sob o rito dos repetitivos e que possui a seguinte Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C 

DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. 

DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, 

QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA 

PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Tratam os autos de ação civil 

pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, 

em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 

8.429/1992). 2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 

e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de 

bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade 

pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. 3. A respeito do 

tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao 

julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell 

Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em 

diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra 

Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; 

Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no 

Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino 

Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo 

Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro 

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; 

e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando 

do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é 

cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de 
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responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao 

Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, 

atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo 

a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos 

direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e 

o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 

prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em 

favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio 

de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento 

segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação 

de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando 

normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade 

Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação 

patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação 

de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução 

do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar 

efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum 

in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária 

(art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular 

garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem 

assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido". 4. Note-se que a 

compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do 

julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no 

Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

DJe 7/6/2013. 5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações 

regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à 

comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na 

iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se 

implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de 

cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao 

juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a 

indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios 

da prática de atos de improbidade administrativa. 6. Recursos especiais 

providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou 

a indisponibilidade dos bens dos promovidos. 7. Acórdão sujeito ao regime 

do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ. (REsp 

1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ 

Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

26/02/2014, DJe 19/09/2014) Como se vê, entendeu o STJ que o 

“periculum in mora” seria “presumido”, descabendo falar na necessidade 

de sublinhar indícios relacionados a ele, bastando estar “presentes fortes 

indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano 

ao Erário”. A argumentação erigida pelo STJ, portanto, afasta a 

necessidade de discutir o “perigo da demora”, requisito típico das tutelas 

de urgência. Com isso, duas seriam as possibilidades: entender que o 

“perigo da demora” é desnecessário para a indisponibilidade; concluir que 

é necessário o perigo, mas este sempre se mostrará presente em 

situações Iniciais veiculando possível ato de improbidade. A discussão é 

relevante porque, entendendo-se desnecessária a presença do “perigo”, 

o que se teria é uma “tutela de evidência”, não de “urgência”. Aqui se 

entende (pelo menos por enquanto, nunca abrindo mão de possível 

alteração de posicionamento, dinâmico que é o pensar jurídico) que a 

discussão (e consequente conclusão) travada pelo STJ deve ser 

compreendida como a definição da medida de indisponibilidade como 

espécie de tutela de evidência, ou seja, descabe mesmo o revolvimento 

dos pontos ligados ao risco da “demora”, mas isso não se mostra o mais 

importante. Deve-se ter em mente que a discussão do STJ se deu em 

momento anterior à normatização da tutela de evidência (art. 311 do CPC), 

com o que se tinha arranjos doutrinários sobre o assunto, mas não a 

vinculação decorrente de norma. Por isso, quando se definiu que o 

relevante é a presença de “fortes indícios” da prática do ato (a englobar a 

omissão) de improbidade, o que se sublinhou foi que é imprescindível a 

concreção do ato de improbidade pela Inicial. Assim, o que deve discutir é 

a presença de cenário fático-procedimental que indique a presença de tal 

concreção. Buscando fundamento para definição do que é um “forte 

indício”, não se pode perder de vista a origem das conclusões (nível 

indiciário), bem como (e especialmente) o relevante papel do contraditório. 

Sobre isso, imprescindível o art. 9º do CPC: Art. 9o Não se proferirá 

decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória 

de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, 

incisos II e III; III - à decisão prevista no art. 701. Sendo exemplo de tutela 

de urgência ou de evidência, a indisponibilidade continua a depender, 

como visto, da presença de “fortes indícios da prática do ato de 

improbidade”, com o que ganha relevo o que se tem como “fumus boni 

iuris” para fins de tutela provisória. Embora se pudesse buscar o conteúdo 

na Doutrina e Jurisprudência, parece desnecessário esse caminho, 

acreditando-se que a resposta esteja pautada em dois aspectos: art. 311, 

II, do CPC e necessidade de abertura de possibilidade de manifestação do 

atingido pela medida pretendida (art. 10 do CPC). Importante sublinhar que 

a necessidade de se ouvir o atingido pela medida (requerido) é mais forte 

quando se afasta da indicação do “perigo da demora” calcado em 

dilapidação patrimonial (risco/dano ao resultado útil do processo), situação 

em que o raciocínio seria outro. O art. 311, II, do CPC traz o seguinte: Art. 

311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando: [...] II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante [...] O que é relevante aqui é a primeira 

parte da norma (comprovação documental do alegado), tendo em vista 

que, como dito, a definição de ser exemplo de tutela de urgência ou de 

evidência acaba não sendo o mais relevante, mas sim a conceituação dos 

requisitos necessários e suficientes para a medida. A necessidade de 

comprovação documental está intimamente ligada ao contraditório 

(mitigação dele), já que a ideia aqui é tornar menos relevante o alegado em 

sede testemunhal/depoimento pessoal, fazendo opção, a norma, por 

determinado tipo de “prova”, o que não é violação de norma constitucional, 

frise-se. Portanto, havendo a construção argumentativa e conclusiva a 

partir de documentos, o que se tem é a possibilidade de conclusão no 

sentido de que os indícios são fortes. Em relação ao contraditório, 

fundamental o art. 10 do CPC: Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau 

algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se 

tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de 

matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Somando-se ao art. 9º, já 

mencionado, verifica-se que, em regra, a decisão judicial deve ser 

consequência de atividade argumentativa dos envolvidos. A regra é 

flexibilizada em alguns casos, mas isso não significa que os casos de 

possível flexibilização devem sempre afastá-la, ou seja, não é regra a 

flexibilização da regra em casos possíveis (pede-se perdão pela 

repetição, mas parece ser a melhor forma de explicar o que aqui se 

conclui). Faz ainda mais sentido esse raciocínio quando se quer decidir 

fundamentado em decisão oriunda de julgamento de recurso especial 

repetitivo, aqui ganhando lugar o art. 927, III e §1º, do CPC: Art. 927. Os 

juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de 

assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; [...] § 1o Os 

juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1o, 

quando decidirem com fundamento neste artigo. Vê-se que há norma 

processual atual apontando para severa cautela e respeito ao 

contraditório em casos de decisão judicial fundamentada imediatamente em 

acórdão oriundo de julgamento de recurso sob o rito dos repetitivos. 

Assim, a medida de indisponibilidade de bens em cenário de ato de 

improbidade que tenha causado dano ao erário, quando pleiteada sem a 

argumentação de “perigo da demora concreto”, somente tem vez quando 

(requisitos cumulativos): 1. Haja forte indício de sua prática (documentos); 

2. Tenha havido abertura de possibilidade de manifestação dos requeridos 

(contraditório). No presente caso, por se tratar de ajuizamento inicial, a PJ 

requerida não foi sequer foi citada, não havendo, portanto o contraditório. 

Portanto, ausente o requisito neste momento, INDFERE-SE a medida. III 

CONCLUSÃO Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, 

precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, INDEFERE-SE O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pela falta de requisitos 

ensejadores da medida. No mais, considerando a distância entre 

Cuiabá/MT e a sede desta Comarca, DEIXA-SE, por ora, de designar 

audiência de conciliação. Todavia, a audiência de conciliação poderá ser 

designada em qualquer momento, desde que requerida por alguma das 

partes. IV DELIBERAÇÕES FINAIS 1. INTIMAR a parte-autora para ciência 

da decisão; 2. CITAR a parte-requerida, por meio de Carta com Aviso de 

Recebimento, isto para que fique formalmente ciente do processo, bem 

como para que apresente resposta (inclusive contestação), no prazo de 

15 (quinze) dias, atentando-se ao previsto no art. 344 do CPC; a. Na 

hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou 

argumentos novos, INTIMAR a parte-autora para impugnação no prazo 

legal ou, se for o caso, especificar as provas que pretende 
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produzir/requerer o que entender de direito; b. Após, ao Ministério Público 

(caso haja interesse processual); c. Após, conclusos. 3. CIENTIFICAR o 

Ministério Público para se manifestar em relação ao interesse no processo 

(art. 178, I, do CPC). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27274 Nr: 166-39.2006.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA BATISTA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE CARVALHO 

DE OLIVEIRA - OAB:8806-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3650/MT

 Não há espaço para novo cálculo quando já se decidiu sobre o ponto, 

cabendo, se for o caso, discussão em torno da decisão.

 Por isso, à SECRETARIA para dar cumprimento à decisão anterior.

 Intimar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67755 Nr: 113-09.2016.811.0099

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ISAC DE ALMEIDA FARIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - OAB:OAB/MT 

9.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.861A

 Ante o exposto, declina-se da competência para o processamento e 

julgamento da presente demanda.Por consequência, DETERMINA-SE a 

remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de 

Várzea Grande, com as baixas e comunicações devidas.Intimar. Cumprir, 

com as cautelas de estilo.Intimar.Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30551 Nr: 143-25.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MORANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GHELLER 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 11.531-A

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido 

formulado.REVOGAM-SE os efeitos da decisão que concedeu a tutela 

antecipada. Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES 

FINAISSem custas e despesas, bem como descabida a condenação ao 

pagamento de honorários, inexistindo má-fé (art. 18 da LACP).Sentença 

sujeita ao reexame necessário. Não interposto recurso, ao TJMT para 

julgamento. Publicar. Intimar.Cotriguaçu/MT, 30 de janeiro de 2020.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82246 Nr: 2497-71.2018.811.0099

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR BUCHELT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGO DA SILVA - 

OAB:25225/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para que se manifeste sobre a 

petição de ref. 85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34078 Nr: 498-64.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte-autora para juntar documento acerca do resultado do 

requerimento. Prazo de 15 dias.

 Sendo juntado documento com indeferimento, seguir decisão de fl. 162.

 Não sendo juntado, conclusos.

 Nada sendo dito, INTIMAR pessoalmente a parte-autora para tanto 

(endereço da Inicial). Prazo: 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35563 Nr: 415-14.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR a recorrida para contrarrazões;

2. HAVENDO concordância com os termos indicados nas razões, desde já 

se tem por homologada a concordância e desistência consequente. Neste 

caso, deve a parte-autora requerer o que entender de direito 

(cumprimento de sentença, por exemplo);

3. Do contrário, REMETER ao TRF da 1ª Região/TJMT, conforme for.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60813 Nr: 546-52.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SÃO GERALDO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 Ante o exposto, REJEITA-SE a denúncia quanto a MADEIREIRA SÃO 

GERALDO LTDA. e BERNARDO LUIZ LEIDENTZ, o que se faz com fulcro 

no art. 395, III, do CPP. Por isso, à SECRETARIA para:1.Ciência ao 

Ministério Público;2.Preclusa a decisão, ARQUIVAR com as baixas e 

anotações necessárias;3.Interpondo-se RESE, dar vistas ao Ministério 

Púbico para apresentação de razões (se já não acompanhar a 

interposição). Apresentadas, INTIMAR os acusados para apresentar 

contrarrazões. Após, conclusos para juízo de retratação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60871 Nr: 604-55.2012.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGELINA SENHORINHA DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, art. 11 da Res. CJF 458/2017 e 

Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos com a finalidade de 

INTIMAR as partes do inteiro teor do ofício requisitório.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67160 Nr: 1201-19.2015.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACEMA BATISTA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

CARVALHO DE OLIVEIRA - OAB:

 Conforme se vê no 27274, a insurgência da Executada já foi objeto de 

decisão. Proferir outra decisão sobre o mesmo ponto seria violar a 

preclusão da decisão no 27274.

 Assim, quanto a estes Embargos, EXTINGUE-SE sem analisar o mérito.

 Por isso, à SECRETARIA para intimar e, após, arquivar.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000046-23.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO PAULO DOS REIS (REU)

SABRINA JULIANA DOS REIS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000046-23.2019.8.11.0034 CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente, 

artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos meramente 

ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, independem de 

despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo 

juiz quando necessário”, procedo a movimentação processual, INTIMANDO 

a parte exequente, para, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, (cumprimento do mandado de citação e intimação) da parte e que 

as guias serão retiradas diretamente do site do TJMT: 

http://arrecadao.tjmt.jus.br/guia/diligencia/emissao (Provimento nº 

07/2017). DOM AQUINO, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

ANTONIO DOS REIS LIMA FILHO Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 62207 Nr: 1818-38.2019.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Januário dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLY GARCIA DE LIMA 

- OAB:20874/O, VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 Assim, ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia, e condeno o réu LUIZ HENRIQUE JANUÁRIO SANTOS, 

devidamente qualificados nos autos, como incursos na sanção prevista no 

art. 33 “caput”, da Lei 11.343/2006.(...).Assim, subtraindo esse tempo de 

custódia cautelar, fica a PENA DEFINITIVA do réu LUIZ HENRIQUE 

JANUÁRIO SANTOS no patamar de 01 (um) ano, 3 (três) meses e 16 

(dezesseis) dias de reclusão, com pagamento 166 (cento e sessenta e 

seis) dias-multa fixados no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), 

vigente à época do fato delituoso.Quanto ao regime inicial de cumprimento 

de penaO regime inicial de cumprimento de pena é o ABERTO.Verifico que, 

na situação em tela, torna-se cabível a aplicação da substituição da pena 

privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o réu 

preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, revelando ser a 

substituição suficiente à repreensão do delito.Assim sendo, substituo a 

pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito a serem 

determinadas pelo Juízo da Execução Penal. 4.DAS DETERMINAÇÕES 

GERAIS:Em razão do quantum de pena fixado, concedo o direito do réu de 

recorrer em liberdade. Expeça-se Alvara de Soltura para o que Réu seja 

colocado incontinenti em liberdade se por outro motivo não estiver preso.

(...).P.R.I.C.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9377 Nr: 461-09.2008.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO DA COSTA ATAYDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - D. Aquino-MT. - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 que determina que o 

Gestor das Secretarias, independentemente de despacho judicial, proceda 

a movimentação processual, IMPULSIONO o presente feito à Expedição de 

Documentos para que oficie/intime as partes acerca da data de audiência 

conforme ofício juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43495 Nr: 1419-14.2016.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos da Silva Braga Neto, Espólio de Raymundo Ayres 

Braga, Fernando Lôbo Braga, Arthur Lôbo Braga, Paulo Sérgio Lôbo 

Braga, Luiz Reinaldo Lôbo Braga, Rogério Lôbo Braga, Roberto Lôbo 

Braga, Regina Lôbo Braga, Lúcia Lôbo Braga, Luci Lôbo Braga, Bernadete 

Lôbo Braga, Nara Nina das Virgens Braga Dias, Mara Lúcia das Virgens 

Braga, Ereny das Virgens, Marcia Regina das Virgens Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VICENTE GONÇALVES 

TOBIAS - OAB:14895, WELIDA DE LIMA SILVA - OAB:26226/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, através de seu(s) advogado(s), para se 

manifestar acerca da decisão de ref.112, no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46929 Nr: 903-57.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para que tome ciência da juntada do AR (negativo)de 

ref73 e requeira o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58018 Nr: 2349-61.2018.811.0034

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flaviana Souza Silva, Elisângela da Silva Vilto, Edivaldo 

Charlon Souza Silva, Solange da Silva Vilto, EDILAINE CHARLEI DE SOUZA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Geraldo Vilto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISE SOARES GUIMARÃES DE 

SOUZA - OAB:7846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 58018.

Vistos e etc.

Sobre a manifestação de ref. 18, dê-se vistas dos autos ao autor para 

que se manifeste no que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

após voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Ás Providencias.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

Citação

Citação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000469-80.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRA VIEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT7846 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO PROCESSO 

n. 1000469-80.2019.8.11.0034 Valor da causa: R$ 9.227,69 ESPÉCIE: 

[Acessão]->ALVARÁ JUDICIAL (1295) POLO ATIVO: Nome: VALQUIRA 

VIEIRA SILVA Endereço: RUA TIRADENTES, 32, CENTRO, DOM AQUINO - 

MT - CEP: 78830-000 POLO PASSIVO: FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DE EVENTUAIS HERDEIROS/INTERESSADOS, atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: VALQUÍRIA VIEIRA SILVA, 

brasileira, viúva, Aposentada rural, portadora da Cédula de identidade RG 

nº 489759 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº 352.289.111-20, residente e 

domiciliada na Rua Tiradentes nº 32, Centro, nesta cidade e Comarca de 

Dom Aquino-MT, à qual foram deferidos os benefícios da Assistência 

Judiciária –anexados os documentos, por sua advogada dativa, Marise 

Soares Guimarães de Souza, brasileira, casada, inscrita na OAB-MT sob o 

nº 7846, com escritório profissional na Rua Presidente Vargas nº 35, 

Centro, nesta cidade de Dom Aquino-MT, onde recebe intimações e 

comunicações, Fone: (66) 451-1580, e-mail: marise.advogada@gmail.com, 

CEP 78.830.000, junto aos filhos, que a seguir qualifica, juntado 

procuração e documentos , JOSÉ VIEIRA SANTOS, qualificados nos 

autos, convivente com ELMA REGINA RODRIGUES DE GODOI, 

MARINALVA VIEIRA SANTOS GOZZO, casada com INÁCIO LUIZ GOZZO, 

JACKELINE VIEIRA DOS SANTOS LAROCA, representante legal de sua 

genitora MARIELZA VIEIRA DOS SANTOS SHIMIZU e seu marido VALTER 

SHIMIZU, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, 

beneficiária da Justiça gratuita, junto aos seus filhos, consubstanciada 

pelo Artigo 666 do Código de Processo Civil/2015 e substrato na Lei 

6.858/1980, em jurisdição voluntaria para requerer a expedição de 

ALVARÁ JUDICIAL Para o levantamento de valores existentes no BANCO 

SICREDI, COOPERATIVA CRED POUPE INV VALE DO CERRADO, Agência 

0100, Conta Poupança 2.0802.02349-3 em nome do seu falecido marido 

JOÃO CIRILO DOS SANTOS, que era brasileiro, Agricultor, portava Cédula 

de Identidade RG nº 4935836-SSP/SP, era inscrito no CPF sob o nº 

141.615.591-00, era residente e domiciliado na Rua Tiradentes, nº 32, 

Centro, Dom Aquino-MT, que foi a óbito em data de 29/05/2019, na cidade 

de Rondonópolis-MT, a teor da Certidão de Óbito de Matrícula 063628 01 

55 2019 4 00008 198 0002535 71, lavrada no Segundo Serviço Notarial e 

Registro Civil das Pessoas Naturais, da cidade Comarca de Dom 

Aquino-MT, com a qual era casada em Regime de Comunhão Universal de 

Bens, a teor da Certidão de Casamento lavrada às fls. 95, do Livro 10-A, 

sob o nº 316/80 do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Dom Aquino-MT. 

De toda solte, in casu, os valores pretensos ao levantamento, por 

ALVARÁ não ultrapassam 500 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, 

sendo perfeitamente factível de levantamento fora do inventário. Por todo 

o exposto REQUER a Autora e seus filhos: 1 – A expedição do competente 

ALVARÁ JUDICIAL para levantamento ao BANCO SICREDI, COOPERATIVA 

CRED POUPE INV VALE DO CERRADO, Agência 0100, Conta Poupança 

2.0802.02349-3, do valor de R$9.277,69 (nove mil, duzentos e setenta e 

sete reais e sessenta e nove centavos), incluída a Conta Capital vinculada 

à Conta bancária Poupança/corrente, com todos os consectários legais, 

eis que quando fornecido o extrato, o saldo em nome do Falecido já 

montava tal valor, devendo já ter sido acrescido. 2 – a manutenção dos 

benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA já deferida nestes autos À VIÚVA 

MEEIRA, ora Autora, e por consequência da hipossuficiência de todos os 

herdeiros, seja a Assistência Judiciária ESTENDIDA A TODOS OS 

HERDEIROS DO FALECIDO, porquanto sejam HIPOSSUFICIENTES NA 

FORMA DA LEI, CONFORME o DECLARAM nesse momento. Requer provar 

o alegado por todas as formas de Direito vigentes, se necessário. 

Atribui-se a presente causa o valor de R$9.277,69 (nove mil, duzentos e 

setenta e sete reais e sessenta e nove centavos), referente ao valor 

existente na Conta do falecido. Nestes termos Pedem deferimento. Dom 

Aquino-MT, 20 de agosto de 2019. (a) Marise Soares Guimarães de Souza 

OAB/MT 7846. DECISÃO: Vistos e etc. Cuida-se de embargos de 

declaração opostos por VALQUIRIA VIEIRA SILVA e OUTROS aduzindo 

omissão na sentença exarada, que indeferiu a petição inicial, aduzindo 

que não foi enfrentada a “legislação apresentada no pedido de alvará 

judicial, permissiva do levantamento de valores por alvará judicial sem a 

necessidade de inventário ou arrolamento”. É o relato. Decido. Assiste 

total razão ao embargante, porquanto verifica-se a omissão apresentada. 

Isso porque, prevê o Art. 666 do CPC que: “Independerá de inventário ou 

de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 

de novembro de 1980”. Igualmente, o decreto 85845/81, que regulamentou 

a lei 6.858, de 24 de novembro de 1980, dispõe em seu artigo 1º, 

parágrafo único, inciso “V”, que: “Os valores discriminados no parágrafo 

único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, 

serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na 

forma do artigo 2º. Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se 

aos seguintes valores: (...) V - saldos de contas bancárias, saldos de 

cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de investimento, 

desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) Obrigações 

Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na sucessão, outros 

bens sujeitos a inventário.” Assim, sem mais delongas, verificando a razão 

da embargante em apontar a omissão na análise da legislação específica 

para este feito, deve a retro sentença ser anulada e analisado o pedido 

inicial. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, por tempestivos, e, no mérito, 

DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a retro sentença da forma como 

acima fundamentado. Em continuidade, passo a analisar do pedido inicial. I 

– DO RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo o pedido inicial, uma vez que 

preenche os requisitos dispostos no art. 319 do Código de Processo Civil. 

II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Tendo em vista as informações de 

hipossuficiência da parte, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei 

1.060/50. III – DISPOSIÇÕES FINAIS Citem-se eventuais interessados, via 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a 

citação, nos termos dos artigos 231 e 232, IV, ambos do Código de 

Processo Civil. Oficie-se o Banco Sicredi, Cooperativa Cred Poupe Inv. 

Vale do Cerrado, Agencia 0100, Conta Poupança 2.0802.02349-3, para 

que informe o saldo atualizado da referida conta acima citada, bem como 

remeta extrato completo da conta do de cujus. Após, com a juntada das 

informações, dê-se vistas dos autos à requerente, para requerer o que 

entender de direito. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 
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que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANTONIO 

DOS REIS LIMA FILHO, digitei. DOM AQUINO, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-15.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JILDEONE PEREIRA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000096-15.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:JILDEONE 

PEREIRA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 18/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AV. 

JULIO MULLER, 98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 

78830-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 12/2020-cnpar

 O Doutor FERNANDO KENDI ISHIKAWA, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Ricardo Shinohara, matrícula 32636, 

Analista Judiciário- PTJ, designado Gestor Judiciário, estará afastado de 

suas funções por motivo Férias do exercício 2019, no período de 03/02/ a 

17/02/2020;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora MARTA RODRIGUES DA SILVA, matrícula n. 37001, 

Analista Judiciária, Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestora 

Judiciária , no período de no período de 03/02/ a 17/02/2020;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Feliz Natal, 30 de janeiro de 2020.

 (Assinatura Digital)

 Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 11/2020-cnpar

O Doutor FERNANDO KENDI ISHIKAWA Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Feliz Natal Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Ricardo Shinohara, matrícula 32636, 

Analista Judiciário PTJ, designada Gestor Judiciário , estará afastado de 

suas funções por motivo Compensatórias, no período de 18/02/ a 

21/02/2020;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora MARTA RODRIGUES DA SILVA, matrícula n. 37001, 

Analista Judiciária Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestora 

Judiciári a o , no período de no período de 18/02/ a 21 /02/2020;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Feliz Natal, 30 de janeiro de 2020.

 (Assinatura Digital)

Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 10/2020-cnpar

 O Doutor FERNANDO KENDI ISHIKAWA, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Ricardo Shinohara, matrícula 32636, 

Analista Judiciário- PTJ, designado Gestor Judiciário, estará afastado de 

suas funções por motivo Férias do exercício 2019, no período de 26/02/ a 

11/03/2020;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora MARTA RODRIGUES DA SILVA, matrícula n. 37001, 

Analista Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária no 

período de no período d e 26/02/ a 11/03/2020;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Feliz Natal, 30 de janeiro de 2020.

 (Assinatura Digital)

 Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000581-66.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

F. J. D. A. G. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL Certidão Processo: 1000581-66.2019.8.11.0093. Certifico que foi 

realizado carga dos autos à Equipe Multidisciplinar deste Juízo, conforme 

comprovante em anexo. FELIZ NATAL, 31 de janeiro de 2020 MARTA 

RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

FELIZ NATAL E INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço D'Oeste, 945, 

CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35852077

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000571-22.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 
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(ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI OAB - SP372760 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO PAVAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000571-22.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: MAURICIO PAVAN Vistos. Verifico 

que a presente missiva veio desacompanhada dos documentos 

necessários para o integral cumprimento do ato deprecado, qual seja, o 

imóvel indicado pela parte exequente. Assim, oficie-se ao Juízo 

deprecante para a complementação no prazo de 30 (trinta) dias. Com a 

juntada, venham-me os autos conclusos. Havendo inércia, o que deverá 

ser certificado, desde já determino a devolução ao Juízo de origem com as 

homenagens, cautelas e baixas de estilo. Cumpra-se. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000407-57.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR NILDA DE CARVALHO (REQUERENTE)

IRACI LEUDES ARDT (REQUERENTE)

ADELINO MIGUEL CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI DE OLIVEIRA SERAFINI OAB - PR19567 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES FANNY LTDA (REQUERIDO)

PABLO ARRUA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000407-57.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

NAIR NILDA DE CARVALHO, IRACI LEUDES ARDT, ADELINO MIGUEL 

CARVALHO. REQUERIDO: TRANSPORTES FANNY LTDA, PABLO ARRUA. 

Vistos. Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência, 

uma vez que este magistrado assumiu esta Comarca de Feliz Natal em 

07/01/2020, bem ainda pelo fato de os autos estarem conclusos 

indevidamente desde o dia 05/11/2019 e da proximidade solenidade 

outrora aprazada, redesigno a audiência para a oitiva de NAIR NILDA DE 

CARVALHO para o DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020, ÀS 15H. Ausente 

eventual documento, solicite a complementação junto à origem. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000539-17.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI RAMOS BERTIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000539-17.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

SUELI RAMOS BERTIEL REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Este magistrado entrou em exercício nesta 

comarca em 07/01/2020, o que impossibilitou o cumprimento tempestivo da 

carta precatória, expedida para intimação da parte autora para que 

comparecesse em audiência no Fórum de Sorriso no dia 04/12/2019. 

Assim, com as devidas escusas, devolva-se a presente missiva com as 

homenagens, cautelas e baixas de estilo. Cumpra-se. Feliz Natal, data da 

assinatura digital.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000130-41.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCOAMA - INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS AMAZONAS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000130-41.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA REQUERIDO: INCOAMA 

- INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS AMAZONAS LTDA - ME Vistos. 

Consoante decisão da Corregedoria-Geral da Justiça no pedido de 

providências n. 7/2019 (0001807-14.2019.8.11.0000), a Verba 

Indenizatória por Atividade Externa - VIPAE, na forma das Leis Estaduais 

n. 10.138/14 e 10.334/15, abarcam as despesas de deslocamento dos 

oficiais de justiça que envolvem a Fazenda Pública, na forma do § 7º, do 

art. 649, da CNGC/MT. Assim, por se tratar de processo de interesse da 

Fazenda Pública (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), 

independentemente do pagamento das respectivas diligências, cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia como mandado ou, ausente 

eventual documento, solicite a complementação junto à origem. Expeça-se 

o necessário para atingir a finalidade da carta precatória. Após, 

devolva-se a presente missiva com as homenagens, cautelas e baixas de 

estilo. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000516-71.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL STARLICK (REQUERENTE)

MARCIA BEATRIZ WENTZ STARLICK (REQUERENTE)

EDSON GUSTAVO STARLICK (REQUERENTE)

MICHEL STARLICK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO(A))

AMILTON SCHNEIDER OAB - MT5840/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYRONE DE FREITAS (REQUERIDO)

ENDRIGO DE FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIR ANTONIO DE MORAES OAB - MT4933-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000516-71.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

EDSON GUSTAVO STARLICK, MARCIA BEATRIZ WENTZ STARLICK, 

EZEQUIEL STARLICK, MICHEL STARLICK REQUERIDO: ENDRIGO DE 

FREITAS, TAYRONE DE FREITAS Vistos. Cumpra-se a carta precatória em 

observância às disposições contidas nos arts. 879, inciso II e 881, do 

NCPC, bem como às determinações do art. 1081 e seguintes da CNGC/MT, 

de modo que a alienação do imóvel penhorado seja realizada por meio de 

leilão judicial. Proceda-se às formalidades e exigências legais para 

realização de hasta pública. NOMEIO como leiloeiros judiciais CIRLEI 

FREITAS BALBINO DA SILVA (Leiloeira Pública Oficial matriculada na Junta 

Comercial do MT sob o nº 22), JOABE BALBINO DA SILVA (Leiloeiro 

Público Oficial matriculado na Junta Comercial do MT sob o nº 29 e junto a 

FAMATO como Leiloeiro Rural sob o nº 67/2013) e LUIZ BALBINO DA 

SILVA (Leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob o nº 66/2013), os 

quais deverão observar deveres e responsabilidades, nos termos dos 

arts. 884 do NCPC e 1.098 da CNGC. FIXO comissão no percentual de 5% 

(cinco por cento) do valor do(s) bem(ns) arrematado(s), pagos pelo 

arrematante em caso de venda e 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por 

cento) sobre o valor da dívida, pagos pelo devedor em caso de pagamento 

ou remissão, nos termos do art. 1.131 da CNGC. PROCEDA-SE à avaliação 

do(s) bem(ns), caso ainda não tiver sido feita, e após, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem. Decorrido o 

referido prazo, certifique-se e, em nada sendo requerido, DESIGNE-SE 

data para realização de hasta pública. EXPEÇA-SE edital para afixação no 

lugar de costume e publicação fazendo constar a existência de eventual 

ônus. No prazo de 10 (DEZ) DIAS antes da realização do leilão, 
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PROCEDA-SE à atualização do débito, bem como das custas processuais. 

Em obediência ao que dispõe o art. 882 do NCPC, o leilão judicial deverá 

ser realizado, preferencialmente, por meio eletrônico. Restando 

inviabilizado, o ato será procedido na forma presencial nas dependências 

do fórum desta Comarca, observados os §§ 1º e 2º do mencionado 

dispositivo legal. O executado será intimado do leilão por meio do seu 

advogado. Caso não tenha procurador constituído nos autos, será 

intimado por carta com aviso de recebimento, mandado, edital ou outro 

meio idôneo, nos termos do art. 889, inciso I, do NCPC), bem como 

eventual coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem. 

Poderão oferecer lance todas as pessoas físicas capazes e jurídicas 

legalmente constituídas, observadas as restrições prevista nos incisos do 

art. 890 do NCPC. O lance mínimo será de 50% (cinquenta por cento) da 

avaliação (art. 891 do NCPC). Serão admitidas propostas de parcelamento 

da arrematação, podendo o interessado apresentar, por escrito: I) Até o 

início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não 

inferior ao da avaliação; II) Até o início do segundo leilão, proposta de 

aquisição do bem por valor não inferior a 50% (cinquenta por cento) da 

avaliação (NCPC, art. 895, incisos Ie II), sendo que a apresentação de 

proposta não suspenderá o leilão (art. 895, § 6º, do NCPC). Em ambos os 

casos supracitados, a entrada será de, pelo menos, 25% (vinte e cinco 

por cento) do lance à vista (comprovada em 24 (vinte e quatro) horas) e o 

restante parcelado em até 30 (trinta) meses, corrigidas pela taxa SELIC, a 

serem depositadas mediante guia própria vinculada ao feito originário 

(NCPC, art. 895, § 1º, 1ª parte). O arrematante deverá ser cientificado de 

que, no caso de arrematação com pagamento parcelado, tratando-se de 

bem imóvel, este ficará hipotecado como forma de garantia da execução 

até o pagamento da última parcela, bem ainda, tratando-se de bem móvel, 

este deverá ser garantido por meio de caução idônea (NCPC, art. 895, § 

1º, 2ª parte). A arrematação será subordinada à cláusula resolutiva 

expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no caso de 

inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, 

como indenização pelo retardamento da execução (NCPC, art. 895, § 4º). 

O pagamento à vista deverá sempre prevalecer sobre as propostas de 

pagamento parcelado (NCPC, art. 895, § 7º). Restando negativo o leilão, 

fica desde já autorizada a venda direta do bem, observando-se as regras 

já fixadas, inclusive os preços mínimos, bem ainda: a) O prazo de 90 

(noventa) dias para os leiloeiros promoverem a venda direta do bem; b) O 

pagamento do imóvel poderá ser realizado de forma parcelada, desde que 

respeitadas as regras anteriormente fixadas para tanto; e c) O pagamento 

das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial em conta 

vinculada ao processo originário. Ainda, inviabilizada a venda direta do 

bem, propostas de compra por valores inferiores a esses balizamentos 

poderão ser submetidas à apreciação judicial para provimento específico. 

Terminada arrematação, os leiloeiros deverão proceder à imediata 

lavratura do auto de ocorrência (art. 901 do NCPC). Efetuado o depósito 

judicial ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o 

pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução, 

EXPEÇA-SE a ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação 

do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse (art. 901, 

§ 1º, do NCPC), observado o prazo previsto no art. 903, §§ 2º e 3º, do 

NCPC. A carta de arrematação deverá conter a descrição do imóvel, com 

remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, cópia do 

auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, 

além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (art. 

901, § 1º, do NCPC). EXPEÇA-SE o necessário de forma a se INTIMAR as 

partes e NOTIFICAR os leiloeiros nomeados. Intimem-se. Comunique-se o 

juízo deprecante. Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura digital.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84605 Nr: 1532-14.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGdAB, GDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO - OAB:17232/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, procedi com a impressão da contrafé. Conforme 

decisão de fls. 26, assim sendo, impulsiono os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48259 Nr: 1139-41.2008.811.0093

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUARES ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIONASUKE HIRAIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15677, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - 

OAB:6972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para que a parte autora, no prazo legal, se manifeste 

quanto a CONTESTAÇÃO juntada as fls. 152/153, bem como, quanto aos 

demais documentos juntados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75420 Nr: 1175-39.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA CHIELE, EDSON DA SILVA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte exequente para 

manifestar-se no prazo legal, conforme Decisão de fls, 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50155 Nr: 50-75.2011.811.0093

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES SOARES SOUZA NETO, LEANDRO 

MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Fernando César - 

OAB:17596, DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - OAB:2321B-MT, 

JIANCARLO LEOBET - OAB:OAB/MT 10.718, NADJA LAURA PLEUTIM 

DE DEUS - OAB:10382/MT, NILSON JACOB FERREIRA CALDAS - 

OAB:MT 9.845, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JR. - 

OAB:8384B-MT, Rui Heemann Junior - OAB:MT/15.326

 Impulsiono os presentes atos para intimar a parte Requerente apresentar 

a documentação exigida pelo INTERMAT no prazo legal, conforme Decisão 

de fls. 174.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47972 Nr: 859-70.2008.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:MT 8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:MT-5416

 Impulsiono os presentes autos para intimar a Parte Autora para 

manifestar-se no presente feito no prazo legal, sob pena de extinção, 
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conforme Decisão de fls. 189.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000596-35.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE LIMA FERREIRA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO ANTONIO DE CASTRO JUNIOR (REU)

BRASIL CARDAN LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL SENTENÇA Processo: 1000596-35.2019.8.11.0093 AUTOR(A): 

VERA LUCIA DE LIMA FERREIRA FREITAS REU: BRASIL CARDAN LTDA - 

ME, MAURICIO ANTONIO DE CASTRO JUNIOR Vistos. Verifica-se que a 

parte autora requereu o cancelamento da distribuição da presente ação. 

Considerando que, no termos do art. 485, § 4º, do NCPC, a parte requerida 

não foi citada e, consequentemente, não apresentou contestação, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, e, assim, determino o CANCELAMENTO da 

distribuição e de todos os demais atos praticados, com fundamento no art. 

art. 485, inciso VIII e art. 290, ambos do NCPC. Deixo de condenar a parte 

autora em custas e despesas processuais, considerando que logo após a 

distribuição da demanda houve pedido de desistência, ausentando-se o 

fato gerador da incidência das custas processuais, qual seja, a prestação 

jurisdicional e, ainda, diante da ausência da angularização da relação 

processual. De igual modo, deixo de condená-la em honorários 

advocatícios, considerando a inexistência de citação do polo passivo. 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. Feliz Natal, data 

da assinatura eletrônica.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72452 Nr: 563-38.2014.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO KONZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte requerida para acostar 

nos autos os comprovantes do cumprimento da transação penal 

homologado em Termo de Audiência, de fls. 68.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-29.2013.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUCY DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL BALAN ZAPPIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA CRISTINA MAYER OAB - MT0018586S (ADVOGADO(A))

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - MT0006280A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010024-29.2013.8.11.0093. REQUERENTE: KATIUCY DE SOUZA 

RODRIGUES REQUERIDO: DANIEL BALAN ZAPPIA Vistos. Trata-se de 

ação de indenização por danos morais proposta por KATIUCY DE SOUZA 

RODRIGUES em desfavor de DANIEL BALAN ZAPPIA. Após diversos atos, 

designou-se audiência de conciliação para o dia 04/02/2020 (Num. 

23692364 - Pág. 1) e a parte requerida peticionou, reiterando 

manifestações anteriores, em que arguiu sua ilegitimidade passiva (Num. 

24388759 - Pág. 1/3). A arguição preliminar merece acolhimento. É que os 

fatos lesivos imputados à parte requerida têm relação com a função que 

exercia à época nesta comarca, decorrentes do cargo de promotor de 

justiça, o que a implicar sua ilegitimidade passiva. Reafirmando a tese da 

dupla garantia, o Supremo Tribunal Federal, no RE 1027633/SP, julgado em 

sede de repercussão geral, apreciando o Tema 940, fixou a seguinte tese: 

“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por 

danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou 

a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo 

parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Ante o 

exposto, ACOLHO a arguição preliminar para reconhecer a ilegitimidade 

passiva da parte ré e, consequentemente, CANCELO a audiência de 

conciliação anteriormente designada e JULGO EXTINTO o processo sem 

julgamento do mérito com fundamento no art. 485, inciso VI, do NCPC c.c. o 

art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Dado o provimento extintivo, é DISPENSADA a 

intimação das partes, na licença do art. 51, § 1º, da Lei 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da assinatura 

eletrônica.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000071-87.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

L PERUZATTO - ME (REQUERENTE)

LEONARDO PERUZATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ LUCIANO DREYER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DESPACHO Processo: 

1000071-87.2018.8.11.0093. REQUERENTE: L PERUZATTO - ME, 

LEONARDO PERUZATTO REQUERIDO: LUIZ LUCIANO DREYER Vistos. 

Consoante certidão retro, a parte autora foi intimada para dar 

prosseguimento ao feito e quedou-se inerte, pelo que a extinção do 

processo é medida de rigor. E o faço ainda que não tenha havido 

intimação pessoal daquela, não só por ser atribuição do advogado 

acompanhar a causa de seu cliente, na forma da Lei 8.906/94, mas 

também pelo dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, consoante o art. 6º do NCPC. Ressalta-se que a movimentação do 

Poder Judiciário sem o devido zelo por aquele que postula, mormente 

diante dos mais de 4.000 (quatro mil) processos em trâmite neste Foro, 

deve ser analisada criticamente, notadamente porque o acesso ao 

primeiro grau de jurisdição no âmbito dos Juizados Especiais independe do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, acarretando prejuízo e 

desperdício indevido de dinheiro público. Ademais, este procedimento é 

orientado pela simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade (art. 2º da Lei 9.099/95), princípios que seriam violados pela 

necessidade de intimação pessoal da parte autora por ausência de 

manifestação de seu advogado, conduta geradora de custos indevidos 

para a coletividade. De outro lado, sopesando os bens jurídicos 

envolvidos, principalmente os custos processuais pela conduta omissiva 

mencionada, o ônus suportado pela parte autora é baixo, pois que, como 

dito, não teve ela de arcar com o pagamento de custas, taxas ou 
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despesas, podendo inclusive repropor a demanda ou mesmo adotar 

outras providências que entender cabíveis. Ante o exposto, diante da 

desídia da parte autora e por ser incompatível a sua intimação pessoal por 

violação aos princípios da simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC c.c. o art. 2º e art. 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Dado o provimento extintivo, é DISPENSADA a 

intimação das partes, na licença do art. 51, § 1º, da Lei 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da assinatura 

eletrônica.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-50.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA DA SILVA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000401-50.2019.8.11.0093. REQUERENTE: ALANA DA SILVA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Verifica-se que a parte 

autora, devidamente intimada, consoante termo de audiência de Num. 

27113538 - Pág. 1, não compareceu à solenidade e não apresentou 

qualquer justificativa, o que faz presumir sua desistência. Assim, 

HOMOLOGO a desistência tácita da parte autora e julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do NCPC. Malgrado a previsão dos arts. 

54 e 55 da Lei 9.099/95, a movimentação do Poder Judiciário sem o devido 

zelo por aquele que postula, mormente diante dos mais de 4 mil processos 

em trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo custo do trabalho, razão 

pela qual CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC c.c. o Enunciado 28 do 

FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da 

justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou 

requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início 

até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito 

reconhecido no título.” “ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Entretanto, dispenso-a do pagamento de 

honorários advocatícios na forma dos citados dispositivos legais suso 

declinados (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da assinatura digital.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-32.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MATOS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000010-32.2018.8.11.0093. REQUERENTE: IZABEL MATOS DOS REIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Não obstante o decurso do prazo 

informado na audiência de conciliação, INDEFIRO o pedido da parte autora 

de cumprimento de sentença e penhora de valores, pois que o acordo 

entabulado entre as partes não foi homologado e, consequentemente, não 

houve o trânsito em julgado. Nesse sentido, as partes firmaram acordo no 

qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Feliz 

Natal, data da assinatura eletrônica.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001087-60.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS COUTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE LOPES PEREIRA OAB - MT27189/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BROCH (REU)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

EDILAINE LOPES PEREIRA OAB: MT27189/O, para no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000033-25.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

AGENIR CEZAR DAVID (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado do Mato Grosso 

(INDEA/MT), unidade de Guarantã do Norte(MT) (IMPETRADO)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) RALFF 

HOFFMANN OAB: MT13128-B, para no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000991-45.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO BATISTA MARTINS FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO HENRIQUE RODRIGUES BASSI OAB - PR29666 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRDES CONSTÂNCIO DE PAULA (IMPETRADO)
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Intimação da parte autora por meio do advogado Dr. (a) MARIO HENRIQUE 

RODRIGUES BASSI OAB: PR29666, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121045 Nr: 505-77.2019.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJC, ACdS, DMBdS, JRdS, DSN, RMR, KP, 

AdLMS, TdCR, DHdC, ERdS, IPdS, JdMS, MRdO, PHADS, DSN, DdSM, 

LRdS, AdS, FFC, UdSdSR, EdS, KKAAM, WJGR, ADS, CdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Haubert Santolin 

Andrade - OAB:22.002/OAB-MT, Angelita Kemper - OAB:15.090, 

Bryan Lucas Lang de Oliveira - OAB:24.778/OAB-MT, CLEUSA 

TERESINHA HAUBERT - OAB:19234/O, Cleusa Terezinha Haubert - 

OAB:19.234/OAB-MT, Davi de Paula Leite - OAB:21.146-OAB/MT, 

Defensoria Pública de Guarantã do Norte-MT - OAB:, Marcus 

Augusto Giraldi Macedo - OAB:13.563 OAB/MT

 Intimação dos advogados dos réus acerca da audiência designada para o 

dia 10/02/2020 na Comarca de MATUPÁ/MT para inquirição de 

testemunhas.

 Michelle Beatriz Braga Severo

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119838 Nr: 5300-63.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenir de Fatima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Elio Alceno Schowantz e Maycon A. 

Chagas de Lima para apresentar, caso queira, impugnação à contestação 

de fls. 30/45, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120026 Nr: 5409-77.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Blemer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ para 

manifestar-se, caso queira, acerca da contestação juntada às fls. 33/45, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34597 Nr: 713-13.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Mista Agropecuária Guarantã do Norte-MT, 

Pedro José Sala

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conselho Administração da Cooperativa 

Cooperguarantã, DARCI ZANON, Antenor Caragnato, Joel da Costa 

Borges, Carlos Beninca, Angelo Batistel, Osvaldo Santo M. Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taline Sala Mota - OAB:26.251/ 

OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT

 Intimação do (a) advogado (a) Taline Sala Mota para apresentar, caso 

queira, contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pela parte 

requerida, às fls. 281/282, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85832 Nr: 1780-71.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-SITIO COM. DE PROD. AGROPECUARIO 

LTDA, Giovani Kauling, JOACI SOARES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Louise Rainer Pereira Gionédis para dar 

prosseguimento no feito, manifestando o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89655 Nr: 2079-14.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Tosta Sandoval

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB: 8.123-OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 

OAB/MT, Halff Hoffmann - OAB:13.128/

 Intimação do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Louise Rainer Pereira Gionédis, 

para que providencie junto aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

expediente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90100 Nr: 2425-62.2014.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Tosta Sandoval

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 Intimação do (a) advogado (a) THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA 

para apresentar, caso queira, contrarrazões aos Embargos de Declaração 

opostos pela parte autora, às fls. 73/74, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92695 Nr: 1075-05.2015.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Cristiano dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Cristina Lopes Scortecci 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmauro Dier Dias 

Nascimento - OAB:18.159 OAB/MT, Jovane Dalsoquio - OAB:OAB/MT 

10.289

 Intimação da parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias requerer o que 
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de direito sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96579 Nr: 3211-72.2015.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro-Sitio Prod. Agrop. Ltda-ME, Giovani Kauling, JOACI 

SOARES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:SC/8.927, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A OAB/MT

 Intimação do (a) advogado (a) Louise Rainer Pereira Gionédis e Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli para apresentar, caso queira, contrarrazões aos 

Embargos de Declaração opostos pela parte embargante/executada, às 

fls. 79/80, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100156 Nr: 1501-80.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio dos Santos Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran - Departamento de Trânsito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Marcio de Lara 

Soriano - OAB:OAB/MT 3.946

 Intimação do (a) advogado (a) Mario Marcio de Lara Soriano para 

manifestar-se acerca da decisão de fl. 68/69, cuja síntese segue: " Com 

fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. O silêncio ou o protesto 

genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao 

julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Quanto às questões de 

direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Com relação aos argumentos jurídicos trazidos 

pelas partes, deverão estar de acordo com toda a legislação vigente, que, 

presume-se, tenha sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e 

cujo desconhecimento não poderá ser posteriormente alegado."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110125 Nr: 3000-65.2017.811.0087

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Martins Pereira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A

 Intimação do (a) advogado (a) Louise Rainer Pereira Gionédis para 

apresentar, caso queira, contrarrazões aos Embargos de Declaração 

opostos pela parte autora, às fls. 101/102, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113533 Nr: 941-70.2018.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco das Chagas Govea

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ para 

apresentar, caso queira, impugnação à contestação de fls. 60/75, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119401 Nr: 5054-67.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anicelia Sousa de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Elio Alceno Schowantz e Maycon A. 

Chagas de Lima para apresentar, caso queira, impugnação à contestação 

de fls. 25/39, no prazo de 15 (quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-53.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO RUI BARBOSA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO MIGUEL MARCELINO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 05/03/2020 

às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-82.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO RUI BARBOSA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA MARCELA DE LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 05/03/2020 

às 14:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-67.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO RUI BARBOSA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE DE OLIVEIRA ANACLETO WECK (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 15/03/2020 

às 15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-07.2020.8.11.0087
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Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO RUI BARBOSA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CARNEIRO DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 05/03/2020 

às 15:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-30.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO RUI BARBOSA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDENTIDADE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 05/03/2020 

às 14:20 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43859 Nr: 1595-84.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Dias Madureira, Ivanildo Mendes 

Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada na denúncia de fls. 01/03, para CONDENAR:a) O 

Acusado LUCAS DIAS MADUREIRA, vulgo “Luquinha”, brasileiro, solteiro, 

filho de Valtemir Rodrigues Madureira e Elvira Dias da Silva, residente e 

domiciliado na Rua presidente Médici, nº 616, Bairro Tancredo, Neves, 

nesta cidade e Comarca de Guiratinga-MT, como incurso nas penas do art. 

155, §4º, incisos I e IV, com a causa de aumento de pena prevista §1º do 

Código Penal.b) O Acusado IVANILDO MENDES TEIXEIRA, vulgo “Jacaré”, 

brasileiro, solteiro, serviços gerais, nascido em 17/09/1993, em 

Guiratinga-MT, filho de Henrique Corsino Teixeira e Santina Mendes da 

Silva, residente e domiciliado na Rua Ovídio da Rocha Miranda, Bairro 

Sebastião Dias I, Guiratinga-MT, como incurso nas penas do art. 155, §4º, 

incisos I e IV, com a causa de aumento de pena prevista §1º do Código 

Penal.Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, 

passo a dosar a pena

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33132 Nr: 228-93.2014.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacílio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 33132

Vistos etc.

Intime-se o causídico do requerente para que se manifeste quanto a 

impugnação à execução de fls.138/146, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 23 de janeiro de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32375 Nr: 942-87.2013.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samira Dourado Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Em face do exposto, e por tudo mais que consta nos autos, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente cumprimento de sentença, com 

resolução de mérito na forma do art. 487, I, do NCPC, para determinar que 

o cálculo do valor a ser pago pelo requerido seja o valor de R$67.916,00 

(sessenta e sete mil novecentos e dezesseis reais).Em virtude da 

sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes ao pagamento de 

honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, que desde já ficam compensados nos termos do art. 86, NCPC. 

Friso, todavia, que sendo a embargada beneficiária da Justiça Gratuita nos 

autos principais, a execução das verbas sucumbências deverá obedecer 

ao disposto no art. 12 da Lei nº 1.0960/50.Ato contínuo, requisite-se 

pagamento RPV/Precatório, por intermédio do Tribunal competente 

devendo, neste caso, aguardar-se o pagamento em arquivo provisório, 

excluindo-o do relatório estatístico, mas sem baixa na 

distribuição.Cumpra-se.Guiratinga/MT, 23 de janeiro de 2020.Aroldo José 

Zonta BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49429 Nr: 1767-89.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suely Lopes Beltrão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a defesa do réu para, no prazo legal, 

manifestar nos autos.

Guiratinga - MT, 30 de janeiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51340 Nr: 2636-52.2017.811.0036

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a defesa do réu para, no prazo legal, 

manifestar nos autos.

Guiratinga - MT, 30 de janeiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48035 Nr: 1099-21.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa, CONCRET 

CONSTRUÇÕES E ARTEFATOS DE CIMENTOS – LTDA,, Tamia Carla Araújo 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Juscelino Barreto Monteiro - OAB:3764/MT, Rubson 

Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 Autos n°: 1099-21.2017.811.0036 (48035)

Ação Civil Pública

Decisão.

Vistos etc.

1) Pela leitura do art. 1010, §3º do novo Código de Processo Civil, 

verifica-se que foi abolido o juízo de admissibilidade do Recurso de 

Apelação pelo órgão prolator da decisão impugnada, cabendo ao juízo “ad 

quem” sua apreciação, após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do 

referido artigo.

2) Dessa forma, INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente suas contrarrazões em face do Recurso de 

Apelação de fls. 279/282 (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

3) Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 30/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44913 Nr: 2127-58.2016.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, Luciana Gulart 

Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2127-58.2016.811.0036 (44913)

Execução de Alimentos

 Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro da parte autora de fls. 84/85.

Pois o Executado CLOVIS JOSÉ ANTUNES DOS SANTOS foi devidamente 

citado e não efetuou o pagamento das parcelas vencidas da pensão 

alimentícia executada, nem comprovou documentalmente a impossibilidade 

de fazê-lo.

 Dessa forma, com base na autorização legislativa prevista no art. 528, 

caput e §3º do Novo Código de Processo Civil:

1) REMETAM-SE, com urgência, os autos para a CONTADORIA para 

atualização do débito alimentar que deverá ser pago pelo executado.

2) DETERMINO o protesto em Cartório do presente débito alimentar, título 

judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517 do Novo CPC.

OFICIE-SE o respectivo Cartório de Protesto.

3) DECRETO a PRISÃO CIVIL do CLOVIS JOSÉ ANTUNES DOS SANTOS 

por 03 (três) meses.

EXPEÇA-SE o respectivo mandado de prisão. Após, caso necessário, 

ENCAMINHE-SE o referido mandado à Delegacia de Capturas e a outros 

órgãos de praxe, registrando-o no banco de dados do CNJ, Banco 

Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

4) Por fim, NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defesa da parte autora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Guiratinga/MT, 30/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30550 Nr: 393-14.2012.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilene Queiroz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, para:A)CONDENAR a acusada MARCILENE QUEIROZ DA 

SILVA, brasileira, solteira, do lar, nascida aos dias 23/08/1982, natural de 

Guiratinga-MT, residente e domiciliada na Avenida São Paulo, nº 1.192, 

Bairro São Sebastião, Guiratinga-MT, como incursa na pena do art. 147, 

ocorrido no dia 03/11/2011 e art. 163, inciso III, todos do Código Penal nos 

moldes do art. 69 do mesmo diploma repressivo. B)ABSOLVER a acusada 

MARCILENE QUEIROZ DA SILVA, já qualificada, do crime previsto no art. 

147 do Código Penal ocorrido no dia 13/04/2012. Cumpra-se expedindo o 

necessário.Guiratinga– MT, 29 de Janeiro de 2020.Aroldo Jose Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41628 Nr: 581-65.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gomes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Vistos etc.

Considerando que as partes foram devidamente intimados para o dia 

04/02/2020 às 14h00min, REDESIGNO a presente audiência para o dia 

04/02/2020 às 14h00min, mantendo as intimações cumpridas.

Intime-se a advogada Dativa via DJE.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31333 Nr: 1179-58.2012.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alaor Oliveira de Cassimiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRIZIO ANTÔNIO DE 

ARAÚJO FELICIANO - OAB:127981

 Autos n° 1179-58.2012.811.0036 (31333)

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

 Em resposta ao ofício nº 330/2020 de fl. 239, em contato telefônico com a 

secretariada da Segunda Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT 

fora designada audiência de inquirição da testemunha João Anastácio 

Fontoura Moreira, para o dia 04/03/2020 às 13h30min através de 

videoconferência, conforme solicitado pelo juízo deprecado.

Oficie-se, por meio do endereço eletrônico de e-mail, constante no ofício 

de fl. 239 à Segunda Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, 

encaminhando o link e senha de acesso.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 29/01/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31889 Nr: 475-11.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Franco de Oliveira, Carlos Cesar de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 475-11.2013.811.0036 (31889)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO o pedido de pesquisa e penhora pelo sistema RENAJUD.

2) Desse modo DETERMINO o pedido de penhora de bens móveis da parte 

executada pelo Sistema RENAJUD.

3) Em caso de bloqueio de veículos, INTIME-SE OS DEVEDORES 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 05 (cinco) dias, 

oponham-se à execução por meio de embargos.

4) Caso se obtenha êxito na medida do RENAJUD, DETERMINO, desde 

logo, a restrição inclusive de tráfego, perante o Sistema Renajud, devendo 

ser expedido mandado de penhora e, não sendo localizado os bens nos 

endereços dos executados, intime-se o exequente para que o indique.

5) Em atenção ao princípio da utilidade da execução que possui como 

escopo a satisfação do direito do exequente. Logo, o processo de 

execução não tem como propósito prejudicar o devedor, mas sim a 

satisfação do direito do credor.

Outrossim, o princípio da atipicidade dos meios executivos, consagrado 

pelo art. 536, §1º do NCPC, permite ao juiz, no exercício de sua função, 

adotar outros meios executivos que não estejam expressamente previstos 

na legislação visando sempre dar efetividade e utilidade à execução.

Com base nos princípios aqui estabulados, determino que EXPEÇA-SE 

ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para que 

gratuitamente, informe o juízo da existência de bens registrados em nome 

dos executados, no prazo de 10 (dez) dias.

6) Frutíferas ou não as providências, INTIME-SE a parte exequente, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido 

prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se. Intime-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 24 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31961 Nr: 554-87.2013.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Luiz de Moraes, Benedita Figueiredo de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Federal (Fazenda Nacional)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:4300, Suzana Cristina Figueiredo de Moraes - 

OAB:9218/MT, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DA FAZENDA 

NACIONAL DO ESTADO DE MT - OAB:CBÁ/R.VEREADOR

 Processo n° 554-87.2013.811.0036 (31961)

Despacho.

Vistos etc.

Considerando que houve o transito em julgado da sentença proferida nos 

apresentes autos (fl. 528), ARQUIVE-SE o presente feito, com as baixas e 

anotações de praxe.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 24 de janeiro de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32041 Nr: 634-51.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelina dos Santos Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 32041

Vistos etc.

Intime-se, novamente, o causídico do requerente para que cumpra integral 

decisão de fl.194, acostando aos autos, prestação de conta do montante 

repassado à parte autora, sob pena de desobediência.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 23 de janeiro de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32566 Nr: 1105-67.2013.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPE, ECdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMLB, VE, AAD, ICF, OPD, AGdS, VGdS, NBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexander Zardini Dourado - 

OAB:7.022-MT, Anfilófio Pereira Campos Sobrinho - defensor 

Dativo - OAB:5136, Calil Marques Faissal - OAB:17.948-B/MT, Duilio 

Piato Junior - OAB:3719, Emerson Alves de Freitas - OAB:21.610-E, 

Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT, Joaquim Alves de 

Moura - OAB:3.332-B/MT, Manoel Ornellas de Almeida - 

OAB:2030/MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT, Matheus 

Shindy Hildebrandt - OAB:, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - 

OAB:12071/MT, RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - 

OAB:18562-MT, ROQUE PEREIRA NETO - OAB:5613/MT

 Processo nº 1105-67.2013.811.0036 (32566)

Ação Penal

Decisão

Vistos, etc.

Por ser tempestiva, RECEBO a presente apelação de fls.2.466/2.499 em 

seu efeito suspensivo (art.597 do CPP).

Considerando que o Ministério Público, apresentou suas contrarrazões às 

fls., ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as nossas homenagens, para apreciação do 

recurso interposto.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 23 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32757 Nr: 1277-09.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Alves Pereira Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 32757

Vistos etc.

Intime-se, novamente, o causídico do requerente para que cumpra integral 

decisão de fl.157, acostando aos autos, prestação de conta do montante 

repassado à parte autora, sob pena de desobediência.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 23 de janeiro de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32760 Nr: 1280-61.2013.811.0036

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Nascimento Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: . - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o acordão transitou em julgado dia 18/12/2019, na 

forma da certidão de fls, 153 Decorrido o prazo os autos serão arquivado, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32901 Nr: 53-02.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idalêncio Mesquita Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:, Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo n° 53-02. 2014.811.0036 (32901)

Decisão.

Vistos etc.

Considerando que o advogado Dr. Rogério Alves Arcoverde, ora nomeado 

para patrocinar os interesses da parte executada Idalêncio Mesquita 

Gabriel, renunciou a referida nomeação, por razões de foro íntimo (fl.309), 

nomeio o Dr. FERNANDO FERREIRA DA SILVA, para patrocinar os 

interesses da parte executada, IDALENCIO MESQUITA GABRIEL, fixando 

honorários advocatícios no valor de 1,5 URH’s, a serem ulteriormente 

executados em face do Estado de Mato Grosso.

INTIME-SE o nobre causídico via DJE, da presente nomeação e para que 

MANIFESTE-SE nos autos, dando o devido prosseguimento no feito, 

requerendo o que entender direito.

CADASTRE-SE o causídico no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

 Cumpra – se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 23 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32981 Nr: 114-57.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorgeval Rocha Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 114-57.2014.811.0036 (32981)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO o pedido de pesquisa e penhora pelo sistema RENAJUD.

2) Desse modo DETERMINO o pedido de penhora de bens móveis da parte 

executada pelo Sistema RENAJUD.

3) Em caso de bloqueio de veículos, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 05 (cinco) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

4) Caso se obtenha êxito na medida do RENAJUD, DETERMINO, desde 

logo, a restrição inclusive de tráfego, perante o Sistema Renajud, devendo 

ser expedido mandado de penhora e, não sendo localizado os bens nos 

endereços dos executados, intime-se o exequente para que o indique.

5) Em atenção ao princípio da utilidade da execução que possui como 

escopo a satisfação do direito do exequente. Logo, o processo de 

execução não tem como propósito prejudicar o devedor, mas sim a 

satisfação do direito do credor.

Outrossim, o princípio da atipicidade dos meios executivos, consagrado 

pelo art. 536, §1º do NCPC, permite ao juiz, no exercício de sua função, 

adotar outros meios executivos que não estejam expressamente previstos 

na legislação visando sempre dar efetividade e utilidade à execução.

Com base nos princípios aqui estabulados, determino que EXPEÇA-SE 

ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para que 

gratuitamente, informe o juízo da existência de bens registrados em nome 

do executado, no prazo de 10 (dez) dias.

6) Frutíferas ou não as providências, INTIME-SE a parte exequente, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido 

prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se. Intime-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 28 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33481 Nr: 508-64.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmem Moreira Sena, Divino Eterno dos 

Santos Souza, Sonia Maria Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Leonardo Frederico Lopes-Defensor Público - 

OAB:Mat.100552/DP, Thalles Felipe Vieira Lopes Martins - 

OAB:MT/24816/O

 Processo n° 508-64.2014.811.0036 (33481)

Decisão.

Vistos etc.

Verificando o pedido de fls. 267 e, considerando que a Defensoria Pública 

está com as atividades suspensas no município de Guiratinga, nomeio o 

Dr. THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS para patrocinar os 

interesses da ré CARMEM MOREIRA SENA, fixando honorários 

advocatícios no valor de 1,5 URH’s, a serem ulteriormente executados em 

face do Estado de Mato Grosso.

 INTIME-SE o causídico, via DJE, da presente nomeação, bem como para 

interpor recurso no prazo legal.

CADASTRE-SE o causídico no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 23 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33609 Nr: 601-27.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeni Luca de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 33609

Vistos etc.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos a fim de que se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 23 de janeiro de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli
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Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33728 Nr: 675-81.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cornélio Lopes dos Santos, Sirley Braga de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Processo nº 675-81.2014.811.0036

Código: 33728

Decisão.

Vistos, etc.

Verifica-se à fl.152 que o mandado de intimação com finalidade de intimar 

o réu acerca da r. sentença proferida nos autos, restou infrutífero.

Portanto, DEFIRO o pedido do Ministério Público de fls.154/155.

INTIME-SE o réu CORNÉLIO LOPES DOS SANTOS, via EDITAL, para que no 

prazo legal, tome ciência da sentença.

Após, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 27 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 614 Nr: 11-46.1997.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Evangelista Siqueira-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRATÃ NASCENTES ALVES - 

OAB:PROC.ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Pires de 

Souza - OAB:5.170-MT

 Processo n.º 11-46.1997.811.0036 (614)

Execução Fiscal

 Decisão

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de fl.240.

Dessa forma, DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da Execução, nos 

termos do art. 40, da Lei 6.830/1980 pelo prazo de 01 (um) ano.

I – Aguarde-se a manifestação da parte interessada ou a expiração do 

prazo assinalado, no arquivo provisório, dando-se baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses.

II – Agende-se o termo final no sistema informatizado.

III – Vencido o prazo, certifique-se, intimando-se a Fazenda exequente 

para manifestação, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intime-se

Às providências.

Guiratinga/MT, 27 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 5581 Nr: 847-09.2003.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sussumo Sato, Thiyoshi Sato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Lopes de Sousa - 

OAB:3948, CLAYTON DA COSTA MOTTA - OAB:14870/O, FERNANDO 

RODRIGUES BAENA CASTILLO - OAB:13691, Rogério Alves 

Arcoverde - OAB:6761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dariel Elias de Souza - 

OAB:OAB/MT 11.945-B, João Batista Ferreira - OAB:10962-B/MT, 

José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 14.258-A, Karine 

Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, NELSON 

FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, Sérvio Túlio de Barcelso - 

OAB:14.258-A

 Processo n° 847-09.2003.811.0036 (5581)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

1) CIENTE da interposição de Agravo de Instrumento pela parte executada 

de fls. 2.165/2.180.

2) Considerando a interposição do referido recurso, bem como a natureza 

da causa em discursão em Segunda Estância, julgo prudente suspender, 

não somente os efeitos da decisão combatida e, por consequência, o 

processo até julgamento final do mencionado recurso, por isso 

AGUARDE-SE a decisão final do Tribunal referente ao mencionado 

recurso de Agravo de Instrumento, ARQUIVANDO PROVISORIAMENTE o 

presente feito.

3) Após, ANEXE aos autos o Acórdão final, CERTIFIQUE-SE a serventia e 

VOLTEM os autos conclusos para o prosseguimento do presente feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 23 de janeiro de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 5878 Nr: 1081-88.2003.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pereira e Anicésio Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, ISAIAS CAMPOS FILHO - OAB:2470-MT

 Processo n°1081-88.2003.811.0036 (5878)

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro da parte exequente.

 Dessa forma, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu defensor, 

para que se manifeste acerca das fls.100/101, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, INTIME-SE a parte exequente, para que se manifeste dando 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 24 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9486 Nr: 733-65.2006.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lurdes Costa Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8.740-A, FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - 

OAB:23723/O, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT, 

Rogério Alves Arcoverde - OAB:6761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cezar Moreno 

Pessoa - OAB:3.920/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 9486

Vistos etc.

Chamo o feito à ordem, para desconsiderar decisão de fl.195 quanto a 

habilitação dos herdeiros (filhos) da “de cujus”, e determino a exclusão 

destes dos autos, visto o aporte e pedido de nova habilitação do 

companheiro daquela, conforme faz prova de fls.205/207 (união estável).

Assim, de acordo com artigo 112 da Lei nº8.213/91, defiro a habilitação 
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somente do Sr. Valter Paulino Soares, para que este possa dar 

prosseguimento no feito, e consequentemente, faça-se constar na capa 

dos autos o nome do herdeiro de fato.

Ato contínuo, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 22 de janeiro de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9542 Nr: 756-11.2006.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edith de Moraes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - OAB:3.833/MT, Procurador do INSS - OAB:TODAS 

CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 9542

Vistos etc.

Preenchidos os requisitos, defiro a habilitação dos herdeiros, para que 

estes possam dar prosseguimento no feito.

 Assim, faça constar na capa dos autos os nomes dos herdeiros.

Ato contínuo, cumpra-se integralmente decisão de fl.205, intimando-se a 

Autarquia para que cumpra com o determinado.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 23 de janeiro de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10750 Nr: 12-79.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Silva Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Liz de Oliveira Fuzatti 

- OAB:, Procurador do INSS - OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 10750

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem para determinar que a secretaria atenda à petição 

de fl.235, remetendo o necessário para a implantação do benefício.

Caso já tenha atendido a solicitação acima, e o requerido tenha-se mantido 

inerte, oficie-se à Autarquia para que no prazo improrrogável de 48 

(quarenta e oito) horas CESSE o benefício de prestação continuada, 

outrora concedido, se caso já não o fez.

Ato contínuo, intime-se a autarquia para que no prazo de 05(cinco) dias 

implante o benefício de aposentadoria por idade rural, já determinado em 

decisão anterior, ou comprove que já o fez sob pena de elevação da multa 

anteriormente arbitrado de R$500,00 (quinhentos reais) para R$ 1.000,00 

(mil reais) por dia de descumprimento.

Cumpra-se com a URGÊNCIA que o caso requer.

Guiratinga/MT, 23 de janeiro de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13430 Nr: 885-45.2008.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geremias dos Santos Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O

 Processo n° 885-45.2008.811.0036 (13430)

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o petitório retro do Ministério Público.

Dessa forma, DETERMINO que a secretaria EXPEÇA Carta Precatória para 

comarca de Rondonópolis-MT, a fim de proceder a intimação do 

denunciado para comparecer em audiência de instrução. Ressalte-se, que 

deverá ser procedida a tentativa de intimação do denunciado nos 02 (dois) 

endereços indicados às fls. 146/147.

Por fim, EXPEÇA-SE Carta Precatória para a comarca de Primavera do 

Leste-MT, objetivando proceder a inquirição da testemunha IGOR WESLEY 

DE LIMA, no endereço indicado à fl.145.

Cumpra-se com urgência.

Intime-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 23 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15305 Nr: 47-34.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benigna Machado de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Subprocurador Geral da Subprocuradoria Fiscal - OAB:, 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 47-34.2010.811.0036 (15305)Execução FiscalDecisão.Vistos 

etc.DEFIRO o pedido da parte exequente de fl.76.1) Nesse sentido, 

EXPEÇA-SE o COMPETENTE ALVARÁ JUDICIAL em favor da parte 

exequente para o levantamento do valor bloqueado via BacenJud (fl.68), 

transferindo a totalidade desse valor depositado para a conta bancária 

indicada na petição de fls. 76.II – DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE VEÍCULOS 

MEDIANTE O SISTEMA RENAJUD2) DEFIRO o pedido de pesquisa e 

penhora pelo sistema RENAJUD.3) Desse modo DETERMINO o pedido de 

penhora de bens móveis da parte executada pelo Sistema RENAJUD.4) Em 

caso de bloqueio de veículos, INTIME-SE O DEVEDOR PESSOALMENTE, 

para que, querendo e no prazo de 05 (cinco) dias, oponha-se à execução 

por meio de embargos.5) Caso se obtenha êxito na medida do RENAJUD, 

DETERMINO, desde logo, a restrição inclusive de tráfego, perante o 

Sistema Renajud, devendo ser expedido mandado de penhora e, não 

sendo localizado os bens nos endereços dos executados, intime-se o 

exequente para que o indique. 6) Com base nos princípios aqui 

estabulados, determino que EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca, para que gratuitamente, informe o juízo da 

existência de bens registrados em nome do executado, no prazo de 10 

(dez) dias.7) Frutíferas ou não as providências, INTIME-SE a parte 

exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos 

autos, dando o devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o 

que entender de direito.Cumpra-se. Intime-seExpeça-se o necessário.Às 

providências.Guiratinga/MT, 28 de janeiro de 2020.Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16242 Nr: 983-59.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudeson Bento de Lima, Nilva Martins Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17.980/A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 983-59.2010.811.0036 (16242)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

 Vistos, etc.

1) DO PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO SISTEMA INFOJUD.
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Trata-se de pedido de requisição de informações junto a Receita Federal 

ou Sistema Infojud, visando às declarações do imposto de renda.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento acerca da 

questão, assentando ser impossível a quebra do sigilo fiscal como forma 

de possibilitar, no interesse exclusivo do credor e não da Justiça, a 

expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de dados acerca de 

bens em nome do executado passíveis de penhora pelo exequente, nem 

sua movimentação financeira.

A jurisprudência assevera, ainda que o contribuinte têm o direito “à 

privacidade em relação aos seus dados pessoais, além do que não cabe 

ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis 

para demandar em juízo”.(REsp 306570/SP, Relatora Ministra ELIANA 

CALMON, in DJ de 18/02/2002).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SIGILO FISCAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA 

PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO HARMÔNICO 

COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83. INCIDÊNCIA. I. Não 

merece trânsito recurso especial que discute questão já superada no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a impossibilidade de 

quebra de sigilo fiscal como forma de possibilitar, no interesse exclusivo 

da instituição credora e não da Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal, ou entidade privada, para obtenção de dados acerca de bens em 

nome do devedor, passíveis de penhora pelo exeqüente. II. Aplicação da 

Súmula n. 83 do STJ. III. Recurso Especial não conhecido” (STJ, Resp 

466.138/ES, Quarta Turma, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, in 

DJ de 31/03/2003, p. 232).

 Posto isto, INDEFIRO o pedido de requisição de informações junto à 

Receita Federal e ao Sistema Infojud.

2) DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO.

Compulsando os autos, imperioso nesse caso a determinação para a 

suspensão do presente feito e o seu encaminhamento para o arquivo 

provisório, nos seguintes termos:

Destarte, não havendo a localização de bens do executado, incidi com 

inteira justeza a norma do art. 921, III do novo CPC a qual determina a 

suspensão do feito quando não há localização de bens passíveis de 

penhora, impondo, consequentemente, o arquivamento provisório do feito, 

sem a exclusão do relatório estatístico mensal e sem baixa na distribuição.

Acerca do prazo máximo de suspensão, importante destacar que o artigo 

921 do CPC trouxe nova disciplina acerca da suspensão da execução em 

caso de ausência de bens penhoráveis, consignando em seu §1º o prazo 

de 1 (um) ano durante o qual se suspenderá a prescrição.

Sendo assim, com fulcro no artigo 921, inciso III do Código de Processo 

Civil, este Juízo SUSPENDE a execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo 

mesmo período fica suspenso o curso do prazo prescricional, o qual 

voltará a correr após o transcurso do referido tempo.

Por fim, dada a não efetivação de constrição de bens do devedor e 

considerando que o objetivo da execução é a satisfação do crédito, 

movendo-se esta no interesse do credor, caso sejam localizados bens 

passíveis de penhora, tal fato será comunicado a este Juízo que 

determinará a juntada do expediente nestes autos para continuidade da 

execução.

Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso o exequente 

a qualquer momento provocar o poder judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da dívida.

Decido.

Forte em tais fundamentos, INTIME-SE a parte EXEQUENTE, com o fim de 

ADVERTI-LA que após o transcurso do prazo de 01 (um) ano de 

arquivamento terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante 

dispõe o artigo 921, §4º do NCPC.

Ademais, INTIME-SE, também, a parte EXEQUENTE que o processo 

somente será desarquivado, com o intuito de dar continuidade ao presente 

feito executivo, quando, dentro do prazo prescricional, o exequente 

provocar o Poder Judiciário com a devida indicação no feito de bens do 

executado passíveis de penhora.

 Cumprida a providência acima, DETERMINO o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO, por prazo indeterminado, até a continuidade da execução 

com a indicação de bens para penhora ou prescrição do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 23 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30327 Nr: 168-91.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Paulino de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 168-91.2012.811.0036 (30327)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO o pedido de pesquisa e penhora pelo sistema RENAJUD.

2) Desse modo DETERMINO o pedido de penhora de bens móveis da parte 

executada pelo Sistema RENAJUD.

3) Em caso de bloqueio de veículos, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 05 (cinco) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

4) Caso se obtenha êxito na medida do RENAJUD, DETERMINO, desde 

logo, a restrição inclusive de tráfego, perante o Sistema Renajud, devendo 

ser expedido mandado de penhora e, não sendo localizado os bens nos 

endereços dos executados, intime-se o exequente para que o indique.

5) Em atenção ao princípio da utilidade da execução que possui como 

escopo a satisfação do direito do exequente. Logo, o processo de 

execução não tem como propósito prejudicar o devedor, mas sim a 

satisfação do direito do credor.

Outrossim, o princípio da atipicidade dos meios executivos, consagrado 

pelo art. 536, §1º do NCPC, permite ao juiz, no exercício de sua função, 

adotar outros meios executivos que não estejam expressamente previstos 

na legislação visando sempre dar efetividade e utilidade à execução.

Com base nos princípios aqui estabulados, determino que EXPEÇA-SE 

ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para que 

gratuitamente, informe o juízo da existência de bens registrados em nome 

do executado, no prazo de 10 (dez) dias.

6) Frutíferas ou não as providências, INTIME-SE a parte exequente, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido 

prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se. Intime-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 27 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47651 Nr: 928-64.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcelei Matos de Mendonça, Thiago Hoppen de 

Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a defesa do réu para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 30 de janeiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50434 Nr: 2216-47.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Aparecida de Souza
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BNG Consignado S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, José Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:13.604-A/SP

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial pela parte autora, por consequência, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Para 

isso:1) DECLARO NULO qualquer cobrança por débito advindo dos 

contratos n.º 559332798 e 559134520 com relação a autora LOURDES 

APARECIDA DE SOUZA.2) CONDENO a PARTE REQUERIDA, a 

RESTITUIÇÃO SIMPLES, a título de repetição do indébito, dos valores 

cobrados e pagos pela autora, debitados de sua conta corrente, em que 

percebe o benefício de aposentadoria. Os mencionados valores serão 

devidamente atualizados, a partir da data do pagamento indevido, pela 

incidência de correção monetária pelo IGP-M (FGV), acrescido de juros 

moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme 

estabelece o art. 406 do Código Civil. RESTITUIÇÃO ESSA QUE DEVERÁ 

SER APURADA e CALCULADA PELA PARTE AUTORA NA FASE DA 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 3) CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais.4) Ao ensejo, ante os 

documentos de fls. 123/126 e considerando que a Defensoria Pública está 

com as atividades suspensas na Comarca, NOMEIO o Dr. THALLES FELIPE 

VIEIRA LOPES MARTINS para patrocinar os interesses da parte autora, 

LOURDES APARECIDA DE SOUZA, fixando honorários advocatícios no 

valor de 1,5 URH’s, a serem ulteriormente executados em face do Estado 

de Mato Grosso.INTIME-SE o causídico via DJE, da presente nomeação e 

para que dê prosseguimento no cumprimento de sentença. CADASTRE-SE 

o causídico no Sistema Apolo com urgência para que possa receber as 

futuras publicações. Publique-se. Registre-se. Intime-se.(...).Após, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 30/01/2020. Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61249 Nr: 2797-28.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Talles Ricardo da Silva Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte requerida para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 30 de janeiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43261 Nr: 1264-05.2016.811.0036

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Athaide de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Processo n° 1264-05.2016.811.0036 (43261)

Decisão.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado LUCAS ATHAIDE DE 

ALMEIDA, encontra-se em lugar incerto e não sabido. Regularmente citado 

por edital (fl.39), não apresentou resposta à acusação, conforme 

certificado à fl.49.

Essas circunstâncias ensejam a suspensão do processo e do curso do 

prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Destarte, com fundamento no sobredito art. 366 do CPP, DEFIRO o pedido 

ministerial de fl.50, portanto, SUSPENDO O PROCESSO E O CURSO DO 

PRAZO PRESCRICIONAL.

Outrossim, deixo de determinar a produção das provas antecipadas por 

não considerá-las de natureza urgente, pois, da análise do caso concreto, 

não vislumbro necessária tal produção, haja vista não existirem elementos 

que indiquem sua necessidade e o risco de não ser possível produzi-las 

no futuro (“periculum in mora”).

 Consoante entendimento jurisprudencial, só há provas urgentes naqueles 

casos de necessidade de testemunha ausentar-se da comarca, velhice, 

doença e etc., que inspirem ao juiz receio de que não possam ser 

produzidas no futuro (art. 225 do CPP).

Por fim, não verifico nenhuma das causas do art. 313, do Código de 

Processo Penal, de forma que é impossível a decretação da custódia 

cautelar.

 Ciência ao Ministério Público.

AGUARDE-SE em arquivo provisório, com as baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 27 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30791 Nr: 635-70.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Silva Schaiblich-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 635-70.2012.811.0036 (30791)

Execução Fiscal

 Decisão

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl.66.

Dessa forma, DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da Execução, nos 

termos do art. 40, da Lei 6.858/1980 pelo prazo de 01 (um) ano.

I – Aguarde-se a manifestação da parte interessada ou a expiração do 

prazo assinalado, no arquivo provisório, dando-se baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses.

II – Agende-se o termo final no sistema informatizado.

III – Vencido o prazo, certifique-se, intimando-se a Fazenda exequente 

para manifestação, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intime-se

Às providências.

Guiratinga/MT, 23 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32860 Nr: 14-05.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaulina Aparecida de Jesus Reges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keyla Goulart Teixeira Acuña - 

OAB:14.818-MT, Suenne Oliveira de Souza Borges - OAB:7135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo a parte Exequente, Isaulina Aparecida de 

Jesus Borges, por meio do seu advogado, para que tenha ciência da 

petição de fls. 342/461 e para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste-se 

nos autos requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção de 

presente feito, de acordo com decisão de fls. 332.

Guiratinga - MT, 31 de janeiro de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33150 Nr: 243-62.2014.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A, Tardioli Lima Sociedade de 

Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Isolde Rodrigues, Joseli Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Regina Viola - 

OAB:163205/SP, Fernando Tadioli Lucio de Lima - OAB:206.727/SP, 

Fernando Tardioli Lucio de Lima - OAB:206727, Flávia Sandron 

Trevisolli - OAB:247438/SP, Guilherme Rafael Canôa de Oliveira - 

OAB:322164/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo a parte executada para que no prazo de 15 

(quinze) dias pague a integralidade do débito calculado, sob pena de 

aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 

exigido, sem prejuízos dos atos processuais necessários à expropriação 

de tantos bens quantos forem necessários para a satisfação da 

obrigação (art. 523, §1º e §3º do Novo CPC) ou apresente os embargos à 

execução, nos termos do art. 914 e seguintes do Novo CPC. Intimo também 

Vossa Senhoria para que tenha ciência que transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do CPC), de 

acordo com Decisão de fls. 481.

Guiratinga - MT, 31 de janeiro de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59332 Nr: 2064-62.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Henrique Viola Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marina Costa e Castro - 

OAB:22986/MT, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115/B

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a defesa do réu para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 31 de janeiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61583 Nr: 2937-62.2018.811.0036

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldimar Divino Dultra, Valdomiro Figueiredo 

Neves, José Leopoldo de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a defesa do réu para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 31 de janeiro de 2020.

Analista Judiciária

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 62566 Nr: 3103-94.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirley Mendes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Processo n°: 3103-94.2018.811.0036 (62566)

Despacho.

Vistos, etc.

Verifica-se à fl.36 v° que o réu foi devidamente intimado acerca da 

sentença de fls.28/34, e não expressou sobre o desejo de recorrer. 

Dessa forma, DECLARO que o presente feito transitou em julgado.

Após, ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 29 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 62864 Nr: 143-34.2019.811.0036

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José Mesquita Silva Neto, Mateus da 

Silva Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Processo nº: 143-34.2019.811.0036 (62864)

Sentença.

Vistos etc.

Aceita a proposta pelo autor do fato, HOMOLOGO por sentença para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos à transação penal, nos exatos 

termos consignados na audiência preliminar, visto que a parte faz jus ao 

benefício (art. 76 da Lei nº 9.099/95).

A presente decisão não importará em reincidência, devendo ser registrada 

apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 05 (cinco) 

anos (art. 76, §4º, da Lei nº 9.099/95).

Decorrido o prazo, certifique-se o cumprimento do acordo, abrindo-se 

vistas ao Ministério Público, para posterior extinção e arquivamento do 

feito.

Desta forma, após o pagamento da prestação pecuniária determino que se 

oficie à Conta Única a fim de que os valores sejam vinculados ao 

Procedimento administrativo de n°62676, que tramita na Diretoria do Foro e 

se destina às Entidades Cadastradas para execução dos projetos 

apresentados, conforme dispõe o Provimento n. 05/2015/CGJ.

 Em não sendo cumprida a transação, fica o sujeito ciente da possibilidade 

de ser interposta denúncia, com o regular prosseguimento da ação penal.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 28 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47849 Nr: 1011-80.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): William Henrique Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Processo n° 1011-80.2017.811.0036 (47849)

Juizado Especial

Despacho.

Vistos, etc.

Considerando a tempestividade do recurso de apelação interposto às fls. 

70/75, recebo o presente recurso com seu duplo efeito.

Verifica-se às fls.77/79, que o Ministério Público ofereceu as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

Dessa forma, REMETAM-SE os autos à Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 29 de janeiro de 2020.
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Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47493 Nr: 838-56.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldelúcio Nerys Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 Processo nº 838-56.2017.811.0036

Código: 47493

Decisão.

Vistos, etc.

Verifica-se à fl.57 v° que o mandado de intimação com finalidade de intimar 

o réu acerca da r. sentença proferida nos autos, restou infrutífero.

Portanto, DEFIRO o pedido do Ministério Público de fl.58.

INTIME-SE o réu WALDELÚCIO NERYS PINHEIRO, via EDITAL, para que no 

prazo legal, tome ciência da sentença.

Após, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 29 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000820-61.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE OAB - MT25585/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. E. D. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DESPACHO Processo: 1000820-61.2019.8.11.0096. REQUERENTE: 

MARLENE INSAURALDE DE OLIVEIRA REQUERIDO: PAULO EDUARDO 

DOMINGOS DA SILVA Vistos etc. 1) Sem delongas, verificado que a parte 

autora menciona na exordial que a guarda de fato do menor se encontra 

em poder dos avós paternos, embora não esteja regulamentada 

formalmente, de modo que necessário se faz a retificação do polo passivo 

da lide, visto que se os avós detém a guarda de fato do menor, deverão 

eles serem demandados no polo passivo, o que inviabiliza por ora 

qualquer análise nesse sentido. Ademais, verifico que o Boletim de 

Ocorrência de Id. n. 27732227, encontra-se ilegível, devendo ser está 

falha corrigida. 2) Desse modo, DETERMINO a emenda da inicial, em 15 

dias, devendo ser retificado o polo passivo da lide incluindo-se os avós do 

menor como parte, bem como seja apresentado o Boletim de Ocorrência 

de Id. n.º 27732227 de forma legível, sob pena de indeferimento da inicial. 

Inteligência dos artigos 319, 320, 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos 

do Código de Processo Civil. 3) Após, VENHA-ME o processo concluso 

para demais deliberações. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, servindo a presente 

decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 

Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000333-91.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WUAND CARLA OLIVAR DA LUZ GOMES (REU)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora para efetivar o pagamento das guias para a distribuição da carta 

precatória expedida no ID nº 28510688. Após o pagamento, a parte 

deverá juntar o comprovante aos autos por meio de petição.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94269 Nr: 1165-44.2019.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Departamento de Polícia Rodoviária Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA TURAZZI EIRELI, MÁRCIO 

ADÃO ROMEIRA VERLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Sasso Andreotto - 

OAB:19.749, JULIANA SASSO ANDREOTTO - OAB:MT 19981-O

 Autos nº: 1165-44.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 94269.

 Vistos, etc.

Relatório dispensado, ex vi do artigo 81, § 3° da Lei 9.099/95.

DECIDO.

Os documentos às fl. 40/44 e 51/58 comprovam o cumprimento integral da 

transação penal e da composição civil dos danos ambientais imposta a 

suposta autora do fato Agropecuária Turazzi Eireli.

Instado a se manifestar, o Ministério Público o fez às fl. 60 pugnando pela 

extinção da punibilidade pelo cumprimento da transação penal.

Diante do exposto, ante o cumprimento da transação penal e da 

composição civil dos danos ambientais, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

de Agropecuária Turazzi Eireli, no que concerne a fattispecie constante 

destes autos.

Publique-se. Intime-se por DJE.

Deixo de determinar a intimação pessoal da acusada, nos termos do 

Enunciado 105 do FONAJE, que dispõe que na hipótese de sentenças 

extintivas de punibilidade, é desnecessária a intimação do autor do fato ou 

do réu.

Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a presente decisão 

aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações nos autos.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Itaúba/MT, 18 de dezembro de 2019.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92989 Nr: 417-12.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Autos nº: 417-12.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 92989.

 Vistos, etc.

1) Considerando o teor da certidão de ref. 19, não sendo possível a 

nomeação da Defensoria Pública nesta comarca, tenho por bem nomear 

o(a) douto(a) advogado(a) Dr. JOÃO GUEDES CARRARA –OAB/MT 

14865/O, a fim de que promova a defesa do réu José Ricardo Colangelo 

Dalpino.

2) Intime-se o(a) causídico(a) nomeado(a) para manifestar-se sobre a 

nomeação, bem como para apresentar defesa, no prazo legal.

3) Transcorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

 Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92992 Nr: 420-64.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Sasso Andreotto - 

OAB:19.749

 Autos nº: 420-64.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 92992.

 Vistos, etc.

1) Diante do petitório de ref. 27, REVOGO a nomeação da defensora 

dativa Dra. Amanda Augusta Bottega (ref. 23).

 2) No mais, não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública nesta 

comarca, tenho por bem nomear o(a) douto(a) advogado(a) Dr. 

FERNANDO SASSO ANDREOTTO - OAB/MT 19749/O, a fim de que 

promova a defesa da ré Jucielena de Souza Lima.

3) Intime-se o(a) causídico(a) nomeado(a) para manifestar-se sobre a 

nomeação, bem como para apresentar defesa, no prazo legal.

4) Transcorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

 Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87277 Nr: 3112-07.2017.811.0096

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822, PAULO CEZAR MARCON - OAB:27.091/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Posto isto, atendidas as formalidades legais, HOMOLOGO o acordo 

constante à ref. 12, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

fazendo seus termos parte integrante desta sentença e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.2) 

Custas e despesas processuais por conta da parte requerida, conforme 

acordado, bem como honorários advocatícios. 3) Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC. INTIME-SE a 

parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com os nossos cumprimentos.4) Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC.5) Preclusas as vias recursais, certifique-se, 

anote-se, baixe-se e arquivem-se os autos.Cumpra-se, servindo a 

presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA.Itaúba/MT, data da assinatura digital.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 75234 Nr: 422-73.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 1) Posto isto, atendidas as formalidades legais, HOMOLOGO o acordo 

constante à ref. 98, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

fazendo seus termos parte integrante desta sentença e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.2) 

CIENTIFIQUE-SE o presentante do Ministério Público. 3) SEM custas e 

despesas processuais, ante a hipossuficiência reconhecida. 4) 

Considerando a nomeação da Defensora dativa da requerente Dra. Simoni 

Rezende de Paula nesse pleito, conforme ref. 52, FIXO os honorários 

advocatícios em 03 URH, de acordo com a tabela da OAB/MT e a 

proporcionalidade do serviço prestado. EXPEÇA-SE certidão de crédito em 

favor da Defensora dativa.5) Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.6) Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.7) 

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquivem-se os autos.Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.Itaúba/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 73573 Nr: 1055-21.2014.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, nos termo dos artigos 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.2) INTIME-SE a parte exequente 

PESSOALMENTE para fim de cientificá-la acerca do levantamento dos 

valores. 3) Caso não seja localizada no endereço por ela informado no 

processo, PROMOVA-SE a sua intimação via edital, no prazo de 20 dias.4) 

SEM custas e despesas processuais, a teor do disposto no artigo 3.º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 5) SEM condenação em honorários 

advocatícios, estes pela inexistência de litigiosidade. 6) Interposto recurso 

de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC. 

Intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal Regional Federal da 

1.ª Região, com os nossos cumprimentos.7) Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.8) Preclusas as vias recursais, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquivem-se os autos.P. I. CItaúba/MT, 

data da assinatura digital.Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47245 Nr: 218-68.2011.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel José Filho, Francisco Moacir Sachinski, 

Luiz Cesar Pontes, Gilberto Moreira Correia, MICHEL ROSSI ULIANO, 

LEONIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857, EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSÉ 

ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT, LUIZ CESAR PONTES - OAB:6181-B, 

RICARDO FERREIRA DA SILVA - OAB:16034-A/MT, Rinaldo Ferreira 

da Silva - OAB:6813

 CERTIDÃO: Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 

41/2016-CGJ, impulsiono estes autos ao setor competente, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) dos Acusados, via DJE, acerca da 

Audiência redesignada nos autos da Carta Precatória distribuída sob 

Código Nº340214, na Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, para 

o dia 14/02/2020, às 15:40 horas, conforme Ofício nº155/2020 juntado à 

fls. 355.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80285 Nr: 1452-12.2016.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCS, SPNV, APN, OPN, MDLNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100, MARCO DENIS GOUVEIA DE MORAIS - OAB:MT26009-O

 Vistos, etc.

 1) Tendo em vista, que o presente feito encontra-se suspenso por força 

da r. decisão proferida no processo de n. 1000507-03.2019.8.11.0096 – 

cód. 97989, DEVOLVO o presente feito a serventia deste juízo para fins 

de ser apensando ao sobredito processo, conforme foi determinado.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no que couber, 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84196 Nr: 1361-82.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOBILINO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Ante o exposto, para que produza os seus efeitos, HOMOLOGO a 

desistência da presente ação, por consequência JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.2) SEM condenação em custas 

processuais, ante a hipossuficiência reconhecida. 3) Sem condenação em 

honorários, ante a inexistência de litigiosidade. 4) Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC. Intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, com 

os nossos cumprimentos.5) Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC.6) Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas devidas.Itaúba/MT, data da 

assinatura digital.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97300 Nr: 3573-08.2019.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILEIDE DE FÁTIMA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17293/O

 Vistos, etc.

1) INTIMEM-SE as testemunhas FABIO JUNIOR GUIMARAES, VERA LUCIA 

MIRANDA DOS SANTOS, ROSIMAR LIMA ALVES e VANIRA LIMA ALVES, 

para comparecer à audiência, a ser realizada nesta Comarca de 

Itaúba/MT, no dia 19 DE FEVEREIRO DE 2020, às 18h00min face a 

ausência de data anterior na pauta.

2) Cumpra-se, COM URGÊNCIA, servindo de cópia o mandado.

3) Caso seja negativo o mandado de intimação das testemunhas, 

DETERMINO a imediata devolução da respectiva carta precatória à 

comarca de origem, independentemente de nova conclusão, pelo que 

determino desde já o cancelamento da solenidade pela secretaria, 

procedendo-se com as comunicações necessárias.

4) Sem prejuízo, OFICIE-SE a Comarca Deprecante prestando as 

informações da distribuição e da data designada para a audiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77365 Nr: 18-85.2016.811.0096

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA ASSUNPCAO LORENZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA TOCHETTO - 

OAB:11234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo VI, Seção 16, Artigos 1.209, §1º da CNGC e Art. 24 

da Portaria 01/2019 deste Juízo, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes 

acerca do retorno dos autos da instância superior. Bem como para, 

querendo, apresentem manifestação, no prazo de 05(cinco) dias. 

Consigno, que decorrido o prazo assinalado e nada requerido os autos 

serão remetidos ao arquivo, consoante determinado no parágrafo único do 

Art. 24 da referida Portaria.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-65.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VIANA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000046-65.2018.8.11.0096. REQUERENTE: FRANCISCO VIANA LOPES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

13283473, e por sua vez o Requerente impugnou, Id. 13428413. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos c.c. Indenização por Danos Morais, ajuizada por Francisco Viana 

Lopes em face de Banco Bradesco S.A., devidamente qualificados nos 

autos. Em síntese, alega que houve indevida restrição em seu nome e CPF 

incluídos em 19.01.2014 no valor de R$ 261,13 (duzentos e sessenta e um 

reais e treze centavos), referente ao contrato EC86873202304, nos 

órgãos de restrição ao crédito por suposto débito existente perante o 

Requerido. E, para provar anexa o extrato Boa Vista/Administradora do 

SCPC, produto consultado SCPC, emitido por informações confidenciais, 

através do site http://levebusca.org/BoaVista, datado de 22.03.2018, Id. 

12461579. Aduz na exordial, que desconhece o débito, e que esta 

restrição está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar compras 

a crédito no comércio em razão da restrição imposta, ainda afirma que 

procurou a Requerida para resolver de forma amigável, contudo não 
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obteve solução e não restou alternativa a não ser ajuizar a presente 

demanda, para pleitear a inexistência do débito e a indenização por danos 

morais. Em defesa, Id. 13283473 a Requerida contesta que o autor jamais 

entrou em contato e que se tivesse entrado estaria resolveu o caso do 

autor. Ainda contesta, pela ausência de nexo causalidade e ainda pela 

ausência de dano moral indenizável e mais pelo critério de aferição, e ao 

final pela improcedência ação. Por sua vez, na impugnação Id. 13428413, 

o Requerente impugna a contestação ao fato de que a parte Requerida 

não traz aos autos nenhum documento idôneo para comprovar a 

contratação e nem mesmo a legitimidade do débito, e mais pela 

inaplicabilidade da súmula 385 do STJ por ser única a restrição imposta em 

nome e CPF do autor e ao final pelo julgamento antecipado da lide pela 

procedência da ação. Ressalto que pela regra do Código de Processo Civil 

(art. 373, incisos I e II do NCPC), compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Dessa forma, examinando o conjunto probatório 

observo que o autor apenas alega os fatos em sua exordial de que tenha 

tido o seu nome e CPF indevidamente negativados. Contudo, tão somente 

alega deixando de trazer aos autos o extrato unificado de restrições ao 

crédito, pois dos autos não consta o referido extrato, apenas o extrato 

emitido por informações confidenciais não sendo o extrato original. Cabe 

ressaltar que compete ao Requerente trazer aos autos o comprovante 

original completo unificado extraído dos órgãos de proteção ao crédito, 

dos quais devem ser emitidos por órgãos oficiais de restrição ao crédito 

quais sejam SPC, SCPC, SERASA e CDL. Logo, não existindo nos autos o 

extrato oficial, para provar a existência de restrições impostas em nome 

do Requerente em relação a Requerida, conforme os fatos alegados na 

exordial, cabível ao caso a improcedência desta demanda. Desta feita, 

razão não assiste ao Requerente, pois não demonstrou os fatos dos quais 

alega ter direito, conforme alegado na peça de ingresso. Deste modo, no 

que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do 

artigo 373, I, do NCPC, o qual diz: O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito Sendo assim exigindo do 

Requerente sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação, ou seja, cabia ao Requerente mostrar que de fato seu nome e 

CPF foram inseridos indevidamente no rol de inadimplentes, porém não 

trouxe aos autos se quer o extrato emitido por órgãos oficiais de proteção 

ao crédito, pois apenas apresentou o extrato emitido de forma 

confidencial, como verifica-se nos Id. 12461579. A doutrina de Misael 

Montenegro Filho nos ensina que “à parte não basta alegar a ocorrência 

do fato, vigorando a máxima allegatio et non probatio quase non allegatio. 

A alegação deve ser provadas, sob pena de não ser utilizada na 

formação do convencimento do magistrado.” [...] como regra, o ônus da 

prova é do autor, podendo o réu simplesmente negar a ocorrência do fato, 

sem acrescer outras alegações, visto que probatio incumbit ei qui dicit, 

non ei aqui negat (a prova é da incumbência de quem alega o fato, e não 

daquele que nega).” (Novo Código de Processo Civil Comentado, de 

acordo com a Lei 13.256/2016, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, 

Editora Atlas, São Paulo, 2016, pág. 382). Neste caso, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, 

sob a má qualidade dos serviços, em relação a restrição ao seu nome e 

CPF, a improcedência neste caso se impõe. Por oportuno, quanto ao dano 

moral este não se faz presente uma vez que a parte autora deixou de 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Por fim, quanto a alegação 

da notificação referente a não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, a respeito da futura inscrição restritiva, é 

de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: 

“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Diante disso, 

desnecessárias outras considerações e nos termos do artigo 487, inciso I 

do NCPC, JULGO pela IMPROCEDÊNCIA dessa ação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão do projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine 

Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-50.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

8010000-50.2017.8.11.0096. REQUERENTE: MARILDO CORREIA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação anulatória 

de negócio jurídico c.c. inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos 

morais, interposta por Marildo Correia em desfavor do Banco Bradesco 

S.A., devidamente qualificados nos autos. Compulsando os autos verifico 

que foi proferida sentença de procedência em 18.07.2017 – Id. 8783309, 

onde por sua vez a parte Executada foi condenada a indenização por 

danos morais, devidamente corrigidos, bem como pela inexistência do 

débito. Em razão da r. sentença de procedência a Executada interpôs 

Recurso Inominado (Id. 9129409) da r. sentença. Contrarrazões pela parte 

Exequente, Id. 11606013. Por sua vez, a Turma Recursal Única, manteve 

na íntegra a r. sentença e ainda condenou a Executada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios dos quais foram fixados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, Id. 

19979918/19979922. Dessa decisão, não houve recurso, tendo o r. 

acordão transitado em julgado em 09.05.2019, Id. 19979923. Ato contínuo, 

a parte Executada cumpriu com a determinação imposta na r. sentença a 

qual foi mantida pelo r. acordão, efetuando o depósito judicial referente a 

indenização e aos honorários advocatícios, conforme comprovante 

judicial, Id. 19994324. Posteriormente, o Exequente concordou com os 

valores depositados, bem como requereu a sua liberação, conforme 

consta da manifestação anexa ao Id. 20227172. Pois muito bem, em 

análise aos autos, observo que a parte Executada efetuou o pagamento 

da indenização, bem como dos honorários sucumbenciais imposto no r. 

acordão, conforme observa-se do comprovante de pagamento datado de 

29.04.2019 e juntado aos autos em 09.05.2019, Id. 19994325. Dessa 

forma, constando dos autos que houve o cumprimento da r. sentença a 

qual foi confirmada no r. acordão, sendo os valores depositados em juízo, 

conforme consta do comprovante de depósito judicial, anexo aos autos, Id. 

19994325, bem como consta dos autos que o alvará eletrônico nº. 

511848-4/2019 já foi devidamente pago, conforme consta da cópia do 

alvará, Id. 25389811, assim deve o feito ser extinto pelo cumprimento 

integral da obrigação. Posto isso, desnecessárias outras considerações e 

com fundamento nos artigos 924, inciso II, e 925 do Novo Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTA a presente Ação. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-47.2016.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

8010093-47.2016.8.11.0096. REQUERENTE: ODAIR JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Fundamento e decido. Trata-se de Reclamação Cível ajuizada por Odair 

José da Silva em face de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), já qualificados 

nos autos. Aduz na inicial que é consumidor da empresa Requerida sendo 

titular da linha 66 9991-5315, cujo plano contratado é o Vivo Controle 

Ilimitado Promo. Notícia que no mês de julho/2016 recebeu normalmente a 

fatura com vencimento no dia 21.07.2016, no valor de R$ 33,72 (trinta e 

três reais e setenta e dois centavos), afirma que pagou pela fatura no dia 

27.07.2016, no entanto alega que não foi dado baixa na fatura do mês de 

07.2016, o que ocasionou a suspensão dos serviços. Alega mais, que 

diante da suspensão dos serviços entrou em contato com a Requerida via 

SAC, gerando os protocolos: 20163352849893, dia 09/08/2016 e 

20163409150710, dia 22/08/2016, porém foi informado que não constava 

o pagamento, e por necessitar dos serviços da Requerida e ciente que 

tinha pago o valor da fatura que constava em aberto, não lhe restou 

alternativa a não ser requerer a emissão de outra fatura, a qual pagou no 

dia 24.08.2016, e teve os serviços restabelecidos, e após ter os serviços 

ligou novamente no SAC da Requerida para restituir o valor pago em 

duplicidade ou ter como forma de crédito na fatura do mês seguinte. Porém 

alega que foi informado da impossibilidade da restituição por não constar o 

valor pago no primeiro pagamento, dessa forma afirma que diante da má 

prestação dos serviços da Requerida não lhe restou outra alternativa a 

não ser ajuizar a presente demanda. Juntou documentos com a exordial. 

Realizada audiência de conciliação em 08.05.2017 – Id. 6847501 a parte 

Requerida não compareceu em audiência somente o autor, proferido 

despacho em 09.08.2017, Id. 8712103, redesignando nova audiência em 

13.09.2017, onde por sua vez a parte Requerida também não se fez 

presente em audiência datada de 13.09.2017, mesmo tendo sido citada 

conforme consta do Aviso de Recebimento, recebido e assinado em 

24.08.2017, e anexado aos autos, Id. 9758120 e Id. 12663983. Dessa 

forma, restou o ato prejudicado ante a ausência injustificada da parte 

Requerida. Pois muito bem, primeiramente, constato que realmente a parte 

Requerida foi intimada da referida audiência, conforme consta do aviso de 

recebimento, anexado aos autos Id. 9758120 e Id. 12663983, e mesmo 

assim não se fez presente e nem tampouco justificou a sua ausência na 

audiência de conciliação, apenas juntando aos autos os atos constitutivos, 

Id. 9714548 e 17349360. Por sua vez, considerando que a parte 

Requerida não se fez presente em audiência, bem como não justificou sua 

ausência, decreto-lhe à revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95 e 

artigo 344 do NCPC, e passo ao julgamento antecipado da lide. 

Considerando que a Requerida não se fez presente na audiência, tem-se 

que os fatos alegados pelo Requerente se presumem verdadeiros, de 

acordo com o artigo 344 do NCPC “Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. ” Sendo assim, razão assiste ao Requerente, pelos 

fatos narrados na inicial, diante da revelia da Requerida. Portanto, 

compulsando os autos observo que o Requerente de fato pagou a conta 

com vencimento em 21.07.2016 em 27.07.2016, conforme consta do 

comprovante de pagamento anexo ao Id. 5712895, no valor de R$ 33,72 

(trinta e três reais e setenta e dois centavos), bem como consta dos autos 

o pagamento na data de 24.08.2016 no valor de R$ 33,72 (trinta e três 

reais e setenta e dois centavos), Id. 5712880 e outro pagamento no valor 

de R$ 32,99 referente a conta com vencimento em 21.08.2016, Id. 

5712856. Logo, demonstrando que efetuou o pagamento da conta com 

vencimento em 21.07.2016, por duas vezes, assim fazendo jus a 

restituição do valor de R$ 33,72 (trinta e três reais e setenta e dois 

centavos), uma vez que teve os serviços da Requerida suspenso em sua 

linha telefônica sob alegação de falta de pagamento. Dessa forma, tem-se 

que restou patente a falha na prestação de serviços por parte da 

Requerida, em não proceder com a baixa da referida conta do mês de 

julho/2016 quando do seu pagamento em 27.07.2016. Por outro lado, 

quanto ao dano moral, tem-se que em demandas em que se busca 

indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o 

direito invocado. Necessário referir que o campo de atuação do dano 

moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos da 

personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto. Ocorre que, in 

casu, não há prova nos autos do constrangimento ou transtorno que 

pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, não 

havendo razão para o deferimento da pretensão indenizatória, haja vista 

que o autor não demonstrou qual foi o transtorno que tenha passado 

perante terceiros ao ter a sua linha telefônica suspensa, sendo assim não 

constando dos autos que tenha passado por constrangimento, tenho que 

razão não assiste ao autor quanto ao pleito de indenização por danos 

morais. Diante disso, desnecessárias outras considerações, e nos termos 

do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para CONDENAR a Requerida a RESTITUIR em 

dobro o valor de R$ 33,72 (trinta e três reais e setenta e dois centavos) a 

título de repetição do indébito, acrescido de correção monetária, pelo INPC 

e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o dano moral. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos artigos 

54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão do Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza Togada. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-38.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000106-38.2018.8.11.0096. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DE 

SOUZA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Primeiramente 

cumpre registrar que a contestação apresentada nos autos, Id. 20002454, 

refere-se ao Processo nº. 1000104-68.2018.8.11.0096, onde por sua vez 

tem como partes Marcos Antônio de Souza x Fundo de Investimento em 

direitos creditórios não padronizados – NPLI. Logo tem-se que a parte 

Requerida Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros 

S.A., deixou de apresentar a defesa nos presentes autos. Observa-se 

mais, que a Requerida compareceu na presente audiência de conciliação 

realizada em 10.05.2019, Id. 20023662/20023944, e informou que a 

contestação, bem como os documentos constitutivos e representativos já 

foram anexados aos autos, no entanto, tem-se que a Requerida não 

apresentou a defesa nos autos, uma vez que a anexada aos autos 

pertence a defesa de Fundo de Investimento em direitos creditórios não 

padronizados – NPLI. Ademais, após a audiência a Requerida tão-somente 
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junta documentos referente ao extrato de restrições ao crédito, conforme 

verifica-se nos Ids. 20773225/20773231. Portanto deixando de apresentar 

defesa nos autos, decreto-lhe à revelia, nos termos do artigo 344 do NCPC 

“Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. ”, e passo a 

analisar o mérito. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. danos morais proposta por Marcos Antônio Sousa em desfavor de 

Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., CNPJ nº. 

19.133.012/0001-12, já qualificados nos presentes autos. Sustenta a parte 

Requerente que seus dados foram inseridos indevidamente no cadastro 

de inadimplentes e incluído em 29.11.2017 no valor de R$ 9.392,11 (nove 

mil trezentos e noventa e dois reais e onze centavos) – contrato nº. 

000009978290. E, para comprovar junta o extrato Boa Vista SCPC, 

produto consultado SCPC, emitido por informações confidenciais através 

d o  s i t e 

https://www.facmat.com.br/CREDICONSULT/Default_EMPRESA.aspx, 

datado de 15.02.2018, Id. 13358290. Alega mais, que desconhece o 

contrato, bem como o débito do qual foi negativado, do qual está lhe 

causando transtornos, pois não pode efetivar compras no crediário, e que 

diante da arbitrariedade da Requerida, não restou alternativa a não ser 

ajuizar a presente demanda. Com a exordial juntou documentos. Liminar 

deferida, Id. 17016069. A audiência de conciliação realizada em 

10.05.2019, Id. 20023662/20023944, restou infrutífera a tentativa de 

acordo. Não houve apresentação de defesa por parte da Requerida, uma 

vez que a anexa aos autos pertence ao Processo nº. 

1000104-68.2018.8.11.0096, onde por sua vez tem como partes Marcos 

Antônio de Souza x Fundo de Investimento em direitos creditórios não 

padronizados – NPLI. Por sua vez, o autor impugnou (Id. 21072767) a 

contestação apresentada no Id. 20002454, no sentido da decretação da 

revelia e seus efeitos, uma vez que a defesa oferecida nos autos foi 

apresentada por Fundo de investimentos em direitos creditórios 

não-padronizados NPL1, CNPJ nº. 09.263.012/0001-83, sendo, pois, 

pessoa jurídica estranha a lide. Pois muito bem, tem-se que os fatos 

alegados pelo Requerente se presumem verdadeiros, de acordo com o 

artigo 344 do NCPC “Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor. ”, haja vista que a Requerida não contestou a presente demanda. 

Em que pese o entendimento desta magistrada seja pela exigência de que 

o Requerente deva mostrar que de fato seu nome e CPF foram inseridos 

indevidamente no rol de inadimplentes, por intermédio de extrato emitido 

por órgãos oficiais de proteção ao crédito, razão assiste ao Requerente, 

pelos fatos narrados na inicial, diante da revelia da Requerida, bem como 

pela análise do conjunto probatório. Desse modo, infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do Requerente para a 

referida contratação. A inserção do nome do Requerente nas entidades 

de proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Por conseguinte, 

analisando o conjunto probatório constato que de fato a parte Requerida 

negativou o nome e CPF do Requerente no rol de inadimplentes, no valor 

de R$ 9.392,11 (nove mil trezentos e noventa e dois reais e onze 

centavos) – contrato nº. 000009978290, fazendo se assim jus ao pleito da 

exordial para a declaração de inexistência da restrição discutida na 

presente demanda. Quanto aplicabilidade da indenização por danos 

morais, constato nos extratos, Id. 13358290, outras restrições 

preexistentes, em nome dos credores: Hoepers S.A. (22.12.2016); Lojas 

Havan (07.10.2013); Tim Celular S.A. (22.10.2017); Telefônica Brasil S.A. 

(30.06.2017); Ativos S.A. Securitizadora (14.03.2017); Oi móvel S.A. 

(13.04.2016); Fundo de Investimentos (FIDC NPL1) (04.09.2015); Renova 

Companhia Securitizadora (02.06.2015); Telefônica Brasil S.A. 

(12.11.2013); Lojas Havan (27.08.2016); OMNI S.A CFI (12.12.2015); 

Ativos S.A. (30.11.2014); Fundo de Investimentos (FIDC NPL1) 

(29.11.2017) e Telefônica Brasil S.A. (10.11.2013). Contudo, em pesquisa 

ao sistema PJe através do CPF nº. 781.741.041-00 do autor, constato que 

a parte autora ajuizou ações contra as restrições preexistentes das quais 

estão em tramite neste Juizado Especial, sendo as seguintes ações: 1. 

Ação nº 1000090-84.2018.8.11.0096 em desfavor de Hoepers S.A. 

(22.12.2016 = valor R$ 3.135,70), referida ação encontra-se conclusa 

para decisão; 2. Ação nº. 1000091-69.2018.8.11.0096 em desfavor das 

Lojas Havan (07.10.2013 = valor R$ 100,00), proferida sentença de 

homologação de acordo em 31.05.2019, encontrando-se o presente 

processo arquivado em 12.12.2019; 3. Ação nº. 

1000093-39.2018.8.11.0096 em desfavor de Tim Celular S.A. (22.10.2017 

= valor R$ 173,26), proferida sentença de parcial procedência em 

30.09.2019; 4. Ação nº. 1000094-24.2018.8.11.0096 em desfavor de 

Telefônica Brasil S.A. (30.06.2017 = valor R$ 647,49), o processo 

e n c o n t r a - s e  c o n c l u s o  p a r a  d e c i s ã o ;  5 .  A ç ã o  n º 

1000095-09.2018.8.11.0096 em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora 

(14.03.2017 = R$ 19.904,71), foi proferida r. sentença de extinção sem 

resolução de mérito em 29.09.2019, tendo em vista a necessidade de 

r e a l i z a ç ã o  d e  p e r í c i a  g r a f o t é c n i c a ;  6 .  A ç ã o  n º . 

1000096-91.2018.8.11.0096 em desfavor de Oi Móvel S.A. (13.04.2016 = 

R$ 549,56), proferida sentença de parcial procedência em 30.09.2019; 7. 

Ação nº. 1000097-76.2018.8.11.0096 em desfavor de FIDC NPL I 

(04.09.2015 = valor R$ 786,18), encontra-se conclusa para decisão; 8. 

Ação nº. 1000098-61.2018.8.11.0096 em desfavor de Renova Companhia 

Securitizadora (02.06.2015 = valor R$ 6.608,92), proferida sentença de 

p a r c i a l  p r o c e d ê n c i a  e m  3 0 . 0 9 . 2 0 1 9 ;  9 .  A ç ã o  n º 

1000099-46.2018.8.11.0096 em desfavor de Telefônica Brasil (12.11.2013 

= valor R$ 1.045,75), foi proferida a r. sentença de extinção sem 

resolução de mérito em 22.09.2019, tendo em vista a necessidade de 

r e a l i z a ç ã o  d e  p e r í c i a  g r a f o t é c n i c a ;  1 0 .  A ç ã o  n º . 

1000100-31.2018.8.11.0096 em desfavor das Lojas Havan (27.08.2016 = 

valor R$ 1.000,00), proferida sentença de homologação de acordo em 

31.05.2019, encontrando-se o presente processo arquivado em 

12.12.2019; 11. Ação nº. 1000101-16.2018.8.11.0096 em desfavor de 

Omni S.A. CFI (12.12.2015 = R$ 6.884,19), proferida sentença de parcial 

procedência em 30.09.2019; 12. Ação nº. 1000102-98.2018.8.11.0096 em 

desfavor da Ativos S.A. Cia Securitizadora Créditos Financeiros 

(30.11.2014 = valor R$ 471,20), foi proferida r. sentença de extinção sem 

resolução de mérito em 30.09.2019, tendo em vista a necessidade de 

r e a l i z a ç ã o  d e  p e r í c i a  g r a f o t é c n i c a ;  1 3 .  A ç ã o  n º . 

1000103-83.2018.8.11.0096, em face de Ativos S.A. Cia Securitizadora 

Créditos Financeiros (30.11.2014 = valor R$ 265,76) foi proferida r. 

sentença de extinção sem resolução de mérito em 22.09.2019, tendo em 

vista a necessidade de realização de perícia grafotécnica; 14. Ação nº. 

1000104-68.2018.8.11.0096 em desfavor de Fundo de investimentos em 

direito creditórios não padronizados NPL 1 – FIDC NPLI (29.11.2017 = valor 

R$ 1.074,97), encontra-se conclusa para decisão; e 15. Ação nº. 

1000105-53.2018.8.11.0096 em desfavor de Telefônica Brasil (10.11.2013 

= valor R$ 1.045,75), proferida a r. sentença de extinção sem resolução 

de mérito em 29.09.2019, tendo em vista a necessidade de realização de 

perícia grafotécnica. Portanto, existindo o ajuizamento das ações acima 

mencionadas, das quais referem-se as restrições impostas no nome e 

CPF do autor, não poderá ser aplicada a súmula 385 do STJ, vez que até o 

presente momento algumas das anotações acima especificadas não foram 

consideradas regulares no cadastro de proteção ao crédito. Dessa forma, 

o autor faz jus a declaração de inexistência do débito, do qual foi restrito 

indevidamente em seu nome e CPF, uma vez que a parte Requerida, não 

trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes para provar a 

existência jurídica. Por outro lado, vale registrar que inobstante a 

existência de outra restrição, conforme consta nos extratos anexos Id. 

13358290, esta se deu em data posterior à discutida nos autos, conforme 

abaixo relacionada, não podendo ser aplicada também a Súmula 385 do 

STJ, fazendo jus à indenização por dano moral. 1. Ação nº. 

1000092-54.2018.8.11.0096 em desfavor de Empresa Gestora de Ativos – 

EMGEA (28.12.2017 = valor R$ 318,14), foi proferida sentença de 

incompetência em 30.09.2019. Vale mencionar, que o Requerente tem 

restrição posterior, conforme acima descrito, no entanto a existência de 

outro registro posterior em nome da parte não afasta a condenação por 

dano moral, contudo, tal circunstância deve refletir no quantum 

indenizatório, conforme entendimento da turma recursal do Estado do Mato 

Grosso: EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CONTRATO DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – 

INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANO MORAL 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – EXISTÊNCIA 

DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Havendo falha na formalização do contrato de telefonia, o qual não foi 

solicitado pela consumidora, e constatada a remessa indevida do nome da 

suposta devedora ao banco de dados negativos de crédito, evidente a 

obrigação indenizatória a título de danos morais, que se dá in re ipsa. A 

existência de outros registros em nome do autor, posteriores ao discutido 
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nos autos, não afasta a condenação por dano moral. Contudo, tal 

circunstância deve ser sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 

166411/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02.09.2015, publicado no DJE 

10.09.2015) No mesmo sentido: EMENTA: "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. INCLUSAO DE NOME EM ÓRGAOS 

DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. DÍVIDA PAGA. DANO MORAL. 

CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1. A inscrição em órgão de 

restrição ao crédito por dívida já paga caracteriza ato ilícito da instituição 

financeira. 2. Para que não seja devida indenização por danos morais, a 

exigência da Súmula nº 385 é que a inscrição regular seja preexistente ou 

concomitante a inscrição questionada. Se a inscrição irregular for anterior 

às demais inscrições, inaplicável o enunciado do Superior Tribunal de 

Justiça. 3. A inscrição posterior pode ser considerada para fins de 

arbitramento da indenização, pois demonstra a contumaz inadimplência da 

autora. 4. O termo inicial dos juros de mora da indenização por danos 

morais é a data da fixação do valor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." 

(TJPR 10ª C.Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012 

Dt. Pub. 01.08.2012, Dj 917). Desta forma fazendo jus a indenização por 

dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diante da constatação 

de outra restrição posterior a discutida nos presentes autos. Posto isso, 

desnecessários outras considerações, e nos termos do artigo 487, inciso I 

do NCPC, JULGO por manter a liminar concedida, Id. 17016069 e no mérito 

pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido da exordial, para 1. DECLARAR 

inexistente o débito discutido neste feito, qual seja o valor de R$ 9.392,11 

(nove mil trezentos e noventa e dois reais e onze centavos) – contrato nº. 

000009978290; 2. CONDENAR a Requerida a indenizar o autor pelos 

danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de 

juros legais a partir do evento danoso. Intime-se a Requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da Requerente do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos 

Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º 

dia contados do recebimento desta intimação. Preclusa a via recursal, 

após apresentada a memória do cálculo pela parte autora no requerimento 

de cumprimento de sentença, intime-se a parte Requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, §1º, do NCPC, em consonância com a Súmula 

nº 18, editada pela Egrégia Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente 

Projeto de Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-84.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000090-84.2018.8.11.0096. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DE 

SOUZA REQUERIDO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a Requerida 

apresentou contestação, Id. 18653205 e por sua vez o Requerente 

impugnou, Id. 16809294. Fundamento e decido. Trata-se de Ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais proposta por 

Marcos Antônio Sousa em desfavor de Hoepers Recuperadora de Crédito 

S.A. (Hoepers S.A.), já qualificados nos presentes autos. Sustenta a parte 

Requerente que seus dados foram inseridos indevidamente no cadastro 

de inadimplentes e incluído em 22.12.2016 no valor de R$ 3.135,70 (três mil 

cento e trinta e cinco reais e setenta centavos) – contrato nº. 

C2720008918987. E, para comprovar junta o extrato da CDL Colíder/MT, 

emitido através de consulta de balcão, Id. 13340486. Alega mais, que 

desconhece o contrato, bem como o débito do qual foi negativado, do qual 

está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar compras no 

crediário, e, que diante da arbitrariedade da Requerida, não restou 

alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. Com a exordial juntou 

documentos. Liminar deferida, Id. 16995641. A audiência de conciliação 

realizada em 15.03.2019, Id. 18696458, restou infrutífera a tentativa de 

acordo. Em defesa Id. 18653205, a parte Requerida contesta que a 

negativação é devida ante a regular contratação, haja vista que a parte 

autora contratou os serviços com as Lojas Salfer, onde contraiu dívida 

parcelada em 11 (onze) parcelas mensais, contesta que pagou somente 

uma parcela e restando inadimplente nas demais. Contesta ainda, que 

posteriormente houve a cessão de crédito entre a Loja Salfer e a 

Requerida, onde por sua vez o autor foi notificado. Ainda em contestação, 

alega que não há prova dos danos morais, e mais pela aplicabilidade da 

súmula 385 do STJ, pela existência de outras restrições e ao final pela 

improcedência da ação. Por sua vez, o Requerente impugnou, Id. 

18809294, pelo fato da parte não trazer nenhum documento assinado que 

comprove a existência contratual entre as partes, sendo Lojas Salfer S.A. 

e o autor, como alega a Requerida que houve a cessão de crédito, e, 

ainda impugna pela inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, e, ao final pela 

procedência dos pedidos da exordial. Pois muito bem. Em análise aos 

autos, observo que a parte Requerida, deixou de apresentar o contrato 

entabulado entre as partes para provar a relação contratual, pois apenas 

trouxe aos autos uma carta de notificação de registro, datada de 

09.12.2016, Id. 18653208 e o Contrato de cessão de venda de 

créditos/recebíveis firmado entre as Lojas Salfer S.A. e a Requerida 

Hoepers Recuperadora de Crédito S.A., Id. 18653206, assim deixando de 

trazer o contrato firmado entre as partes para provar os fatos 

modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor, artigo 373, inciso 

II do NCPC. Dessa forma, infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais do Requerente para a referida contratação. 

A inserção do nome do Requerente nas entidades de proteção ao crédito 

é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes e a terceiros. Por conseguinte, analisando o conjunto 

probatório constato que de fato a parte Requerida negativou o nome e CPF 

do Requerente no rol de inadimplentes, no valor de R$ 3.135,70 (três mil 

cento e trinta e cinco reais e setenta centavos) – contrato nº. 

C2720008918987, fazendo se assim jus ao pleito da exordial para a 

declaração de inexistência da restrição discutida na presente demanda. 

Quanto aplicabilidade da indenização por danos morais, constato nos 

extratos, Id. 13340486, outras restrições preexistentes, em nome dos 

credores: Lojas Havan (07.10.2013); Oi móvel S.A. (13.04.2016); Fundo 

de Investimentos (FIDC NPL1) (04.09.2015); Renova Companhia 

Securitizadora (02.06.2015); Telefônica Brasil S.A. (12.11.2013); Lojas 

Havan (27.08.2016); OMNI S.A CFI (12.12.2015); Ativos S.A. (30.11.2014); 

e Telefônica Brasil S.A. (10.11.2013). Contudo, em pesquisa ao sistema 

PJe através do CPF nº. 781.741.041-00 do autor, constato que a parte 

autora ajuizou ações contra as restrições preexistentes das quais estão 

em tramite neste Juizado Especial, sendo as seguintes ações: 1. Ação nº. 

1000091-69.2018.8.11.0096 em desfavor das Lojas Havan (07.10.2013 = 

valor R$ 100,00), proferida sentença de homologação de acordo em 

31.05.2019, encontrando-se o presente processo arquivado em 

12.12.2019; 2. Ação nº. 1000096-91.2018.8.11.0096 em desfavor de Oi 

Móvel S.A. (13.04.2016 = R$ 549,56), proferida sentença de parcial 

procedência em 30.09.2019; 3. Ação nº. 1000097-76.2018.8.11.0096 em 
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desfavor de FIDC NPL I (04.09.2015 = valor R$ 786,18), encontra-se 

conclusa para decisão; 4. Ação nº. 1000098-61.2018.8.11.0096 em 

desfavor de Renova Companhia Securitizadora (02.06.2015 = valor R$ 

6.608,92), proferida sentença de parcial procedência em 30.09.2019; 5. 

Ação nº 1000099-46.2018.8.11.0096 em desfavor de Telefônica Brasil 

(12.11.2013 = valor R$ 1.045,75), foi proferida a r. sentença de extinção 

sem resolução de mérito em 22.09.2019, tendo em vista a necessidade de 

r e a l i z a ç ã o  d e  p e r í c i a  g r a f o t é c n i c a ;  6 .  A ç ã o  n º . 

1000100-31.2018.8.11.0096 em desfavor das Lojas Havan (27.08.2016 = 

valor R$ 1.000,00), proferida sentença de homologação de acordo em 

31.05.2019, encontrando-se o presente processo arquivado em 

12.12.2019; 7. Ação nº. 1000101-16.2018.8.11.0096 em desfavor de Omni 

S.A. CFI (12.12.2015 = R$ 6.884,19), proferida sentença de parcial 

procedência em 30.09.2019; 8. Ação nº. 1000102-98.2018.8.11.0096 em 

desfavor da Ativos S.A. Cia Securitizadora Créditos Financeiros 

(30.11.2014 = valor R$ 471,20), foi proferida r. sentença de extinção sem 

resolução de mérito em 30.09.2019, tendo em vista a necessidade de 

r e a l i z a ç ã o  d e  p e r í c i a  g r a f o t é c n i c a ;  9 .  A ç ã o  n º . 

1000103-83.2018.8.11.0096, em face de Ativos S.A. Cia Securitizadora 

Créditos Financeiros (30.11.2014 = valor R$ 265,76) foi proferida r. 

sentença de extinção sem resolução de mérito em 22.09.2019, tendo em 

vista a necessidade de realização de perícia grafotécnica; 10. Ação nº. 

1000105-53.2018.8.11.0096 em desfavor de Telefônica Brasil (10.11.2013 

= valor R$ 1.045,75), proferida a r. sentença de extinção sem resolução 

de mérito em 29.09.2019, tendo em vista a necessidade de realização de 

perícia grafotécnica. Portanto, existindo o ajuizamento das ações acima 

mencionadas, das quais referem-se as restrições impostas no nome e 

CPF do autor, não poderá ser aplicada a súmula 385 do STJ, vez que até o 

presente momento algumas das anotações acima especificadas não foram 

consideradas regulares no cadastro de proteção ao crédito. Dessa forma, 

o autor faz jus a declaração de inexistência do débito, do qual foi restrito 

indevidamente em seu nome e CPF, uma vez que a parte Requerida, não 

trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes para provar a 

existência jurídica. Por outro lado, vale registrar que inobstante a 

existência de outras restrições, conforme consta nos extratos anexos Id. 

13340486, estas se deram em datas posteriores à discutida nos autos, 

conforme abaixo relacionada, não podendo ser aplicada também a Súmula 

385 do STJ, fazendo jus à indenização por dano moral. 1. Ação nº. 

1000092-54.2018.8.11.0096 em desfavor de Empresa Gestora de Ativos – 

EMGEA (28.12.2017 = valor R$ 318,14), foi proferida sentença de 

incompetência em 30.09.2019; 2. Ação nº. 1000104-68.2018.8.11.0096 em 

desfavor de Fundo de investimentos em direito creditórios não 

padronizados NPL 1 – FIDC NPLI (29.11.2017 = valor R$ 1.074,97), 

e n c o n t r a - s e  c o n c l u s a  p a r a  d e c i s ã o ;  3 .  A ç ã o  n º . 

1000093-39.2018.8.11.0096 em desfavor de Tim Celular S.A. (22.10.2017 

= valor R$ 173,26), proferida sentença de parcial procedência em 

30.09.2019; 4. Ação nº. 1000094-24.2018.8.11.0096 em desfavor de 

Telefônica Brasil S.A. (30.06.2017 = valor R$ 647,49), o processo 

e n c o n t r a - s e  c o n c l u s o  p a r a  d e c i s ã o ;  5 .  A ç ã o  n º 

1000095-09.2018.8.11.0096 em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora 

(14.03.2017 = R$ 19.904,71), foi proferida r. sentença de extinção sem 

resolução de mérito em 29.09.2019, tendo em vista a necessidade de 

realização de perícia grafotécnica; Vale mencionar, que o Requerente tem 

restrições posteriores, conforme acima descrito, no entanto a existência 

de outros registros posteriores em nome da parte não afasta a 

condenação por dano moral, contudo, tal circunstância deve refletir no 

quantum indenizatório, conforme entendimento da turma recursal do 

Estado do Mato Grosso: EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – 

DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO 

– EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Havendo falha na formalização do contrato de telefonia, o qual 

não foi solicitado pela consumidora, e constatada a remessa indevida do 

nome da suposta devedora ao banco de dados negativos de crédito, 

evidente a obrigação indenizatória a título de danos morais, que se dá in re 

ipsa. A existência de outros registros em nome do autor, posteriores ao 

discutido nos autos, não afasta a condenação por dano moral. Contudo, 

tal circunstância deve ser sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 

166411/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02.09.2015, publicado no DJE 

10.09.2015) No mesmo sentido: EMENTA: "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. INCLUSAO DE NOME EM ÓRGAOS 

DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. DÍVIDA PAGA. DANO MORAL. 

CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1. A inscrição em órgão de 

restrição ao crédito por dívida já paga caracteriza ato ilícito da instituição 

financeira. 2. Para que não seja devida indenização por danos morais, a 

exigência da Súmula nº 385 é que a inscrição regular seja preexistente ou 

concomitante a inscrição questionada. Se a inscrição irregular for anterior 

às demais inscrições, inaplicável o enunciado do Superior Tribunal de 

Justiça. 3. A inscrição posterior pode ser considerada para fins de 

arbitramento da indenização, pois demonstra a contumaz inadimplência da 

autora. 4. O termo inicial dos juros de mora da indenização por danos 

morais é a data da fixação do valor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." 

(TJPR 10ª C.Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012 

Dt. Pub. 01.08.2012, Dj 917). Desta forma fazendo jus a indenização por 

dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diante da constatação 

de outras restrições posteriores a discutida nos presentes autos. Posto 

isso, desnecessários outras considerações, e nos termos do artigo 487, 

inciso I do NCPC, JULGO por manter a liminar concedida, Id. 16995641 e no 

mérito pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido da exordial, para 1. 

DECLARAR inexistente o débito discutido neste feito, qual seja o valor de 

R$ 3.135,70 (três mil cento e trinta e cinco reais e setenta centavos) – 

contrato nº. C2720008918987; e 2. CONDENAR a Requerida a indenizar o 

autor pelos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso. Intime-se a Requerida 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do 

Requerente do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos 

Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º 

dia contados do recebimento desta intimação. Preclusa a via recursal, 

após apresentada a memória do cálculo pela parte autora no requerimento 

de cumprimento de sentença, intime-se a parte Requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, §1º, do NCPC, em consonância com a Súmula 

nº 18, editada pela Egrégia Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente 

Projeto de Sentença à homologação da Meritíssima Juíza Togada, para que 

surta seus efeitos legais. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000735-88.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIOMAR SEGANFREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Juntada da carta de preposição.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000913-37.2019.8.11.0027
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Parte(s) Polo Ativo:

M. H. P. J. (AUTOR(A))

F. D. S. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA DOS SANTOS NOGUEIRA OAB - 048.723.271-28 

(REPRESENTANTE)

HOTERLENE LOPES DE MORAES OAB - MT15133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. P. (REU)

 

FEITO CÍVEL N. 1000913-37.2019.811.0027 Em atendimento à 

determinação deste r. Juízo (Ref. ID 27811313), designo audiência de 

conciliação para o dia 2 de abril de 2020, às 15h00min, a ser realizada na 

Sala de Conciliações do Fórum desta Comarca. Cientifiquem-se as partes 

conforme as determinações do Código de Processo Civil e venham-me os 

autos conclusos para a realização da sessão de conciliação. Itiquira/MT, 

27 de janeiro de 2.020. Micheli Linauer Conciliadora

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000913-37.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. P. J. (AUTOR(A))

F. D. S. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA DOS SANTOS NOGUEIRA OAB - 048.723.271-28 

(REPRESENTANTE)

HOTERLENE LOPES DE MORAES OAB - MT15133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. P. (REU)

 

FEITO CÍVEL N. 1000913-37.2019.811.0027 Em atendimento à 

determinação deste r. Juízo (Ref. ID 27811313), designo audiência de 

conciliação para o dia 2 de abril de 2020, às 15h00min, a ser realizada na 

Sala de Conciliações do Fórum desta Comarca. Cientifiquem-se as partes 

conforme as determinações do Código de Processo Civil e venham-me os 

autos conclusos para a realização da sessão de conciliação. Itiquira/MT, 

27 de janeiro de 2.020. Micheli Linauer Conciliadora

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 56137 Nr: 713-81.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Gardino da Silva Filho, Alex da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA BARROS 

RANGEL - OAB:26.455/O-MT, Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 DELIBERAÇÕES

Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Vistos, etc.

 Diante da renúncia do patrono dos acusados (fls. 112) se fez necessária 

à nomeação de advogado dativo para patrocinar os interesses do 

acusado Alex da Silva. Portanto, NOMEIO o Dr. Bruno de Souza Barros 

Rangel para acompanhar os atos processuais, ARBITRO em 06 URH os 

honorários advocatícios em favor daquele pelos serviços prestados, cujo 

valor deverá ser executado em face do Estado de Mato Grosso.

 Homologo a desistência da testemunha Marcos Vinicios de Souza 

Oliveira.

Ainda, quanto ao defensor dativo do acusado Cícero Galdino da Silva 

Filho, Dr. Renato Raposo, fixo como honorários advocatícios o valor de 06 

URH para acompanhamento do processo, bem como apresentação das 

defesas respectivas.

 Quanto ao requerimento do Ministério Público para que o interrogatório do 

acusado Cícero seja feito sem a presença do segundo réu, DEFIRO.

 Declaro encerrada a instrução.

Concedo prazo para acusação e, por conseguinte a defesa para 

apresentação de seus memoriais escritos no prazo legal. Saem os 

advogados intimados, bem como a acusação.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que encerrasse o 

presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai devidamente 

assinado. Eu, Anny Gabrielle Vieira dos Santos, Estagiária do Gabinete, 

matrícula 37558, que digitei o presente termo.

Cumpra-se.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42167 Nr: 13-76.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Ibarra de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA BARROS 

RANGEL - OAB:26.455/O-MT

 Procedo a juntada da Certidão de Honorários Advocatícios devidamente 

assinada pelo Gestor em Substituição Legal Renes Paulo Rodrigues da 

Silva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62311 Nr: 150-53.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMANITO DO NASCIMENTO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA BARROS 

RANGEL - OAB:26.455/O-MT

 Procedo a juntada da Certidão de Honorários Advocatícios devidamente 

assinada pelo Gestor em Substituição Legal Renes Paulo Rodrigues da 

Silva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63858 Nr: 927-38.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Certifico que nesta data procedi a juntada da Certidão de Honorários 

devidamente assinada pelo Gestor Judiciário em Substituição Legal Renes 

Paulo Rodrigues da Silva.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 34594 Nr: 1289-16.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayane Rodrigues Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA BARROS 

RANGEL - OAB:26.455/O-MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 16 de outubro de 2018, às 

15h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 05 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34594 Nr: 1289-16.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayane Rodrigues Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA BARROS 

RANGEL - OAB:26.455/O-MT

 Procedo a juntada da Certidão de Honorários Advocatícios devidamente 

assinada pelo Gestor em Substituição Legal Renes Paulo Rodrigues da 

Silva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37933 Nr: 610-79.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Souza Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA BARROS 

RANGEL - OAB:26.455/O-MT

 Procedo a juntada da Certidão de Honorários Advocatícios devidamente 

assinada pelo Gestor em Substituição Legal Renes Paulo Rodrigues da 

Silva.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53304 Nr: 962-35.2019.811.0047

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Gomes Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 Conforme o acima delineado, cuida-se de auto de prisão em flagrante 

remetido ao arquivo, diante do oferecimento da ação penal (Autos cód. 

53629).Destarte, inadequada a via eleita, mormente porque o pedido de 

revogação deve ser apresentado nos autos da ação penal.Em tempo, 

sobreleva pontuar que o presente pedido de revogação de prisão 

preventiva é idêntico ao carreado aos autos da ação penal cód. 53629, o 

qual já foi alvo de análise, inexistindo prejuízo à defesa do implicado.À 

vista disso, deve o caderno processual  retornar ao 

arquivo.DISPOSITIVOAo ARQUIVO, com as devidas baixas e anotações. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33249 Nr: 561-12.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RONALDO 

NOGUEIRA MACHADO, para devolução dos autos nº 

561-12.2014.811.0047, Protocolo 33249, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35353 Nr: 282-89.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARTINS DOS SANTOS, CHMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Com Resolução do Mérito->Improcedência.

Trata-se AÇAÕ DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO AMPARO ASSISTENCIAL 

AO DEFICIENTE (LOAS), proposta por CAUAN HENRIQUE MARTINS DE 

SOUZA, nascido em 8/2/2009, representado por sua genitora 

ROSANGELA MARTINS DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS. Partes qualificadas no feito.

Narra o autor em síntese, que é portador da patologia EPILEPSIA CID: G 

40.0, trazendo atestado médico (pág. 19).

Aduz que não recebe nenhum tipo de benefício previdenciário, de forma 

que sobrevive em estado de miserabilidade, não possuindo meios de 

prover a própria manutenção, tampouco de tê-la provida por sua família.

Alega que procurou a Agência do INSS para obter a concessão da 

benesse pela via administrativa, porém seu pedido foi indeferido (pág. 18).

Recebida a inicial, e indeferida a tutela de urgência (Ref. 3).

Citada a autarquia requerida, esta apresentou a contestação (Ref. 11).

O autor deixou de impugnar.

Saneado o feito (Ref. 17), ocasião em que houve o deferimento da prova 

médica pericial e estudo social.

Relatório do estudo social (Ref. 38).

Designada a data e hora para realização da pericial (Ref. 93).

Constata-se dos autos que o autor não compareceu à perícia designada 

(Ref. 102), bem como intimado sob pena de preclusão da prova por meio 

de seu advogado, não apresentou qualquer justificativa sobre a ausência 

(Ref. 112, 115 e 117).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifica-se que a parte requerente, devidamente intimada 

acerca da data e horário da perícia (Ref. 101), deixou de comparecer ao 

ato (Ref. 102) sem apresentar qualquer justificativa, mesmo depois de 

intimada. Assim, considerando que a prova pericial fora postulada por ele 

(págs. 8/10/11), a ausência de manifestação importa o reconhecimento da 

preclusão.

Desta feita, ante a inércia do requerente CAUAN HENRIQUE MARTINS DE 

SOUZA, representado por sua genitora, quanto a justificativa de sua 

ausência, declaro preclusa a produção de prova pericial.

 Pois bem.

O benefício de prestação continuada, também conhecido como benefício 

de amparo assistencial, previsto no art. 203, V, da CF/88, e regulamentado 

no art. 20 da Lei n. 8.742/92 e Decretos n. 1.744/95, n. 6.214/2007, é a 

garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 

com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir 

meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua 

família.

 Para concessão do benefício de amparo assistencial à pessoa com 

deficiência, considera-se como tal aquela que tenha impedimento de longo 

prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 

uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas art. 20, § 

2º, da Lei n. 8.742/93.

 Julga-se impedimento de longo prazo aquele que produza efeitos pelo 

prazo mínimo de dois anos art. 4º, § 3º, do Decreto n. 6.214/2007, 

(Redação dada pelo Decreto nº 7.617, de 2011).

Deve ser observado ainda o critério legal disposto no art. 21, §3º, da Lei n. 

8.742/93, considera-se incapaz de prover sua própria manutenção a 

pessoa portadora de deficiência cuja renda mensal per capita familiar seja 

inferior a ¼ (um quarto) do salário-mínimo.

Dessa forma, os requisitos são cumulativos, assim, malgrado realizado o 

estudo social, na situação trazida nos presentes autos a parte autora 

deixou de comprovar o impedimento de longo prazo de natureza sensorial, 

uma vez que não houve a realização da prova pericial judicial.

Depreende-se dos autos que o requerente não compareceu na data e 
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hora designada, tampouco apresentou justificativa ao ser intimado (Ref. 

112, 115 e 117).

Nesses termos, a jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. NÃO 

COMPARECIMENTO À PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

VERIFICADO. 1. A redução da capacidade é verificada mediante exame 

médico-pericial a cargo da Previdência Social; o julgador, via de regra, 

firma sua convicção com base no laudo do expert, embora não esteja 

jungido à sua literalidade, sendo-lhe facultada ampla e livre avaliação da 

prova. 2. In casu, restou mantida a sentença que julgou improcedente o 

pedido para conceder o benefício por incapacidade à parte autora, face 

ao seu não comparecimento injustificado, por mais de uma vez, à perícia 

médica e, consequentemente, pela ausência de comprovação dos 

requisitos ensejadores ao deferimento do benefício.

(TRF-4 - AC: 50010989220194049999 5001098-92.2019.4.04.9999, 

Relator: JORGE ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 07/08/2019, 

TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

Sendo assim, ante os fatos narrados e os fundamentos trazidos aos 

autos, os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado não 

foram demonstrados.

 DISPOSITIVO

Posto isso, com espeque no artigo 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados pela parte autora na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39801 Nr: 451-42.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozimar Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Vistos etc.

Depreende-se dos autos que havia sido designada audiência em 

continuação para o dia 12 de fevereiro de 2019 às 17h30min.

No entanto, não consta nos autos a realização da solenidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, redesigno a audiência para o dia 12 de maio de 2020, 

às 16h00min, a fim de inquirir a testemunha Walisson Rodrigues Marcelino; 

expeça-se condução coercitiva, conforme decisão anterior (ref.126).

Intimem-se o(s) ré(us), a Defesa e o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42545 Nr: 53-61.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enércia Monteiro dos Santos, Pedro dos 

Santos Beariz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/MT

 Vistos etc.

Depreende-se dos autos que havia sido designada audiência em 

continuação para o dia 12 de fevereiro de 2019 ás 17h15min.

No entanto, não consta nos autos a realização da solenidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, redesigno a audiência para o dia 12 de maio de 2020, 

as 15h30min, a fim de proceder ao interrogatório da ré Enércia Monteiro 

dos Santos.

Intimem-se o(s) ré(us), a Defesa e o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30720 Nr: 550-51.2012.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magdieldo dos Santos Silva, Luiz Henrique 

Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida 

na denúncia formulada pelo Ministério Público para condenar MAGDIELDO 

DOS SANTOS SILVA, pela prática dos crimes descritos nos artigos 12, 

caput, e 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei 10.826/03 c/c art. 70 do CP, 

e para condenar LUIZ HENRIQUE GARCIA, pela prática do crime descrito 

no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03.Ademais, ABSOLVO LUIZ HENRIQUE 

GARCIA, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em relação ao delito descrito 

no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03.Passo, 

consequentemente, a dosar a pena[...]. DA PENA DEFINITIVA Posto isso, 

TORNO DEFINITIVA a pena do réu MAGDIELDO DOS SANTOS SILVA em 3 

(TRÊS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, 20 (VINTE) dias-multa, 

esta fixada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos; e do réu LUIZ HENRIQUE GARCIA em 2 (DOIS) ANOS DE 

RECLUSÃO, 10 (DEZ) dias-multa, esta fixada em 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos.12. DELIBERAÇÕES FINAIS:12.1 - 

Do Regime Inicial:O regime inicial de cumprimento da pena, para ambos os 

condenados, será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código 

Penal.[...] DAS CUSTAS PROCESSUAISCondeno os acusados ao 

pagamento das custas processuais, no entanto SUSPENDO a exigibilidade 

pela hipossuficiência financeira dos acusados.13.0. DOS BENS 

APREENDIDOS.Determino o encaminhamento das armas de fogo e 

munições apreendidas (fls. 27) ao Comando do Exército mais próximo, nos 

termos do art. 25, da Lei n. º 10.826/2003.14.0 Do trânsito em 

JulgadoTransitada em julgado a presente decisão, certifique-se, e após, 

procedam-se com as seguintes determinações:- Voltem-me os autos 

conclusos para análise da prescrição retroativa, em relação ao réu LUIZ 

HENRIQUE GARCIA.- Expeça-se guia definitiva de execução em nome do 

réu MAGDIELDO DOS SANTOS SILVA;- Oficie-se ao TRE/MT para as 

anotações cabíveis;- Intimem-se o(s) réu(s) para recolhimento da pena de 

multa.Após, nada mais havendo, arquivem-se estes autos com as baixas 

e informações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000225-15.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO PIO XII (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DRIELLI CRISTINA LOPES DOS SANTOS OAB - SP390872 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO FERREIRA DA SILVA NETO (EXECUTADO)

JOSE BRAZ FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DECISÃO Processo: 1000225-15.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: 

FUNDACAO PIO XII EXECUTADO: JOSE BRAZ FERREIRA, GERALDO 

FERREIRA DA SILVA NETO Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida pela FUNDAÇÃO PIO XII – 

HOSPITAL DE AMOR DE BARRETOS em face de JOÃO BRAZ FERREIRA e 

GERALDO FERREIRA DA SILVA NETO. Partes qualificadas no feito. No ID 

27283645 as parte noticiam a composição de acordo, pugnando por sua 

homologação e suspensão do feito até o cumprimento integral do 

avençado. Vieram-me os autos conclusos. É a síntese. Decido. 

Tratando-se de direito disponível das partes, a composição é o melhor 

caminho para a solução dos conflitos, neste norte, a homologação do 

acordo firmado é medida de direito que se impõe. DISPOSITIVO. Desta 
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feita, em atenção ao disposto no art. 922 do CPC, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes supramencionadas, nos termos do ID 

27283645, declarando SUSPENSA A EXECUÇÃO durante o prazo 

concedido pelo exequente para o adimplemento. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Jauru-MT, 31 de janeiro de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000199-14.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO DOS SANTOS CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DAMASCENA OAB - MT4846/O (ADVOGADO(A))

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DESPACHO Processo: 1000199-14.2019.8.11.0048. 

REQUERENTE: MARCOS ADRIANO DOS SANTOS CHAVES Vistos. 1. 

Prossiga no cumprimento da decisão de Ref: 19733797, ou seja, intime-se 

a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. 2. Posteriormente, dê-se vistas ao Ministério Público. 3. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000232-04.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GENI MARIA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO OAB - MT22193/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA AGUIAR (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000232-04.2019.8.11.0048. AUTOR(A): 

GENI MARIA DE CARVALHO RÉU: DIVINA AGUIAR Vistos. 1. Defiro o 

pedido constante no petitório de Ref: 25721274. Assim sendo, proceda-se 

com a citação da parte requerida no endereço indicado na inicial. 2. Desde 

já, designo audiência de conciliação para o dia 04/03/2020, às 12h (horário 

oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, a qual será realizada pelo(a) Conciliador(a) com atribuição nesta 

Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) com o necessário. 3. Intime-se a parte autora através de sua 

procuradora (art. 334, §3, do CPC). 4. Intime-se. Expeça-se o necessário, 

inclusive carta precatória. Cumpra-se. ALCINDO PERES DA ROSA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000802-87.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE MARCOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000802-87.2019.8.11.0048. 

REQUERENTE: ODETE MARCOS DE ARRUDA REQUERIDO: COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO 

- SICREDI VALE DO CERRADO Vistos. 1. Recebo a inicial, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma 

legal. 2. De início, concedo a gratuidade da justiça pleiteada pela parte 

autora, nos termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil. 3. 

Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos de 

solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635). 4. 

Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 11/03/2020, às 12h30min 

(horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, a qual será realizada pelo(a) Conciliador(a) com atribuição 

nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda o(a) 

Sr(a). Gestor(a) com o necessário. 5. Cite-se a parte requerida e intime-se 

ela pessoalmente a fim de comparecer à audiência, acompanhado de 

seus(uas) Advogados(as). Em não havendo acordo, o prazo para 

contestar será de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de audiência 

de conciliação, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil. 6. 

Intime-se a parte autora da oralidade acima mencionada, através de sua 

procuradora. 7. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive Carta 

Precatória, se o caso. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10144 Nr: 1203-55.2009.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR NOGUEIRA DE SOUZA, EDIMAR 

NOGUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 854, do NCPC, defiro o pedido 

veiculado pelo(a) exequente, para o fim de autorizar a penhora sobre a 

quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações financeiras 

do(a) executado(a), até o valor indicado na execução, o que deverá ser 

efetivado por meio da penhora on line, via BACENJUD. 4. Com a juntada 

aos autos do Recibo de Protocolamento/ Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores/Transferências/Desbloqueios e/ou Reiterações 

para Bloqueio de Valores, manifeste-se a parte exequente, em dez (10) 

dias.5. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira em nome do executado, considerar-se-á efetuada a 

penhora, valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

Bacen Jud, que será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a 

intimação da parte executada, para caso queira, oferecer embargos no 

prazo legal.6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21904 Nr: 1071-90.2012.811.0048

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGENES SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EERICO RICARDO DA 

SILVEIRA - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Busca e Apreensão, com as partes já qualificadas nos 

autos.

A parte autora deixou escoar o prazo sem a promoção da diligência que 

lhe competia, embora devidamente intimada, abandonado a causa.

2. DISPOSITIVO

2.1. Diante do exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, e §§ 1º e 2º, 

in fine, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito.

2.2. Condeno o autor ao pagamento da integralidade das custas, 

despesas processuais, sem honorários advocatícios.

2.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 
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anotações de estilo.

2.4. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5654 Nr: 493-40.2006.811.0048

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:1377-RO, MILLA MUNIQUE RODRIGUES - OAB:21915-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O, PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos, etc.

1. Diante do petitório de f. 250, intime-se a parte exequente para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO do 

feito.

2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 8092 Nr: 394-02.2008.811.0048

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERAOESTE USINAS ELÉTRICAS DO OESTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON ANTÔNIO FAGUNDES, MARIENE 

ABREU FAGUNDES, JUSSARA ROSÉLIA FERRETI FAGUNDES, RUBENS 

PEREIRA FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSION ALDEMANI MARTINS 

DE FREITAS - OAB:MT/17.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:OABMT3719, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:13249/MT

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao Laudo 

Pericial e sua complementação, determino a suspensão da presente até a 

decisão final do referido incidente.

2. Intimem-se a parte requerida para que se manifestem sobre o referido 

incidente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. A seguir, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 8330 Nr: 646-05.2008.811.0048

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCDS, MSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 Vistos, etc.

A parte autora não cumpriu a determinação para providenciar as 

diligências faltantes, abandonando a presente ação.

2. DISPOSITIVO

2.1. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, e §§ 1º e 

2º, in fine, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito.

2.2. Sem custas e honorários, uma vez que a parte é beneficiária da 

gratuidade da justiça.

2.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.4. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

2.5. P.R.I.C.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22148 Nr: 165-66.2013.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE JESUS DA SILVA, LUCIANO DOS 

SANTOS ARAÚJO, EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONÓRIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WESLEY DE JESUS DA SILVA, Filiação: 

Expedito Manoel da Silva e Maria de Jesus Silva, data de nascimento: 

13/04/1978, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, convivente, 

autônomo, Telefone (66) 9678 3546. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Proceder com a Intimação do réu WESLEY DE JESUS DA SILVA 

para constituir novo patrono ou manifestar seu interesse em ser assistido 

pela Defensoria Pública Local.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Primeiramente, indefiro o pedido formulado 

no petitório de fl. 201//203, digo em relação ao pedido de nulidade, uma 

vez que é dever do acusado manter o endereço atualizado no feito para 

que possa ser encontrado.2. Ademais, consigno que houve várias 

tentativas de localização do acusado Wesley de Jesus da Silva, inclusive 

busca no sistema Bacenjud às fls. 188, todavia, todas as tentativas de 

localização restaram infrutíferas.3. Outrossim, a fim de evitar futuras 

alegações de nulidade, determino a intimação do o réu Wesley de Jesus 

da Silva via edital para que constitua novo patrono ou manifeste seu 

interesse em ser assistida pela Defensoria Pública local. Prazo: 15 

(quinze) dias.4. Após, decorrido(s) o(s) prazo(s) fixado(s) e certificado o 

necessário, voltem-me os autos conclusos.5. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Beatris Soares 

Mascarenhas, digitei.

Resumo da Inicial: Denunciado como incurso no delito tipificado no art.155, 

§4°, inciso I e IV do Código Penal.

Juscimeira, 30 de janeiro de 2020

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1442 Nr: 241-13.2001.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA ZULIANI BELLO, EDNELSON ZULLIANI 

BELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NELSON JOSÉ NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2.532 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A, SAULO MORAES - OAB:4732

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença, com as partes já qualificadas.

2. Requer a parte exequente que seja feita a penhora de semoventes 

pertencente à parte executada, uma vez que intimado o executado se 

quedou inerte.

 3. Ora, o artigo 835, inciso VII, do Novo Código de Processo Civil veio a 

permitir, a penhora de semoventes, colocando-os como sétima opção 

entre as possíveis de satisfação da dívida.

4. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 835, inciso VII, do Novo Código 

de Processo Civil, defiro o pedido veiculado pela parte exequente às fls. 

455/459, para o fim de determinar a penhora e a avaliação de tantos 

semoventes quantos bastem para a garantia da presente execução, 

devendo ser entregues aos cuidados da parte exequente, à qual deverá 

providenciar os meios necessários à execução desta decisão.

 5. Defiro o pedido retro para tornar nulo o impulsionamento de fls. 448, 

vez que já havia sido realizada a intimação através do DJE, conforme o 

certificado às fls. 432/434.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20520 Nr: 558-59.2011.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER ARAÚJO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5985/MT

 Vistos.

1. Recebo o presente recurso de apelação, nos seus legais e jurídicos 

efeitos, porquanto tempestivo, eis que interposto no prazo de 5 (cinco) 

dias – art. 593, Código de Processo Penal.

2. Vista ao apelante para apresentação de suas razões, no prazo de 8 

(oito) dias, pena de subida sem elas (art. 601, CPP) e, após, oferecidas ou 

certificado o decurso do prazo (art. 600, CPP), ao apelado para, em igual 

prazo, também arrazoar.

3. Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça, com os cumprimentos deste juízo.

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 79666 Nr: 190-80.2019.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELI APOLINARIO DE AMORIM - 

OAB:21053, JOELTON DA SILVA MOREIRA - OAB:22703/O

 No que concerne a testemunha Sandro Júnior Cardoso, designo audiência 

para inquirição da testemunha para a data de 12.02.2020, às 13h30min.5.1 

Em atendimento ao Ofício 0033/2020/DIR encaminhado pela Penitenciária 

Doutor Osvaldo Florentino Leite Ferreira, requerendo que as audiências 

dos réus presos sejam realizadas por videoconferência, tendo em vista as 

notórias dificuldades de deslocamento e escolta, em razão da escassez 

de recursos materiais e humanos, sobretudo visando otimizar a utilização 

dos recursos públicos e em homenagem aos princípios da economia, 

celeridade e eficiência (CRFB/88, arts. 5º, LXXVIII e 37), determino que o 

acusado acompanhe a audiência de instrução por videoconferência, 

observando-se, por analogia, o disposto no artigo 185, §§ 2º a 5º, do 

CPP.5.2Comunique-se à direção da unidade prisional local acerca da data 

e horário da realização da audiência instrutória, a fim de que adote as 

providências necessárias, notadamente disponibilização de instalações e 

equipamentos próprios para a realização do ato (videoconferência) e linha 

telefônica para garantir a comunicação entre o acusado e seu defensor 

(art. 185, § 5º, do CPP), encaminhando-lhe link e senha de acesso ao 

Sistema “lifesize”.6.Ciência ao Ministério Público.7.Intime-se.De Cláudia 

para Marcelândia, 28 de janeiro de 2020.THATIANA DOS SANTOSJuíza de 

Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46878 Nr: 664-03.2009.811.0109

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS E CEREALISTA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDE ANGELINA POSSER GATTI, CÉZAR 

AUGSUTO MARTINS DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Araújo Pereira 

Junior - OAB:PR / 25.930, Marcelo Clemente Bastos - 

OAB:33734-B/PR, Tâmili Kiara Betezek Rodrigues - OAB:41496/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Seefeld Werner - 

OAB:7839-B/MT, Gerson Luis Werner - OAB:MT - 6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:12222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias efetue o preparo da Carta Precatória, para citação e demais 

atos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62966 Nr: 122-09.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FRANCELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias,se manifeste sobre o endereço da Testemunha Elis Francieli 

Machado, requerendo o que de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010046-68.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 

8010046-68.2015.8.11.0109. EXEQUENTE: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. Antes de 

analisar o pedido de id. 16064901, intime-se a parte autora que manifeste 

quanto a atualização do débito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do processo pela perda do objeto. 2. Diligências necessárias. Marcelândia, 

30 de janeiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-51.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. M. MARTINS PRESENTES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ROSALVA DA SILVA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 

8010073-51.2015.8.11.0109 REQUERENTE: S. G. M. MARTINS PRESENTES 

- ME REQUERIDO: MARCIA ROSALVA DA SILVA ALVES Vistos. 1. 

Considerando a petição juntada ao Id. 17485808, reiterando o pedido de 

redesignação de audiência de conciliação feito no Id. 17046500, no que 

concerne à realização de audiência de conciliação, tendo em vista que 

está em andamento processo seletivo para credenciamento de conciliador 

nesta Comarca (Edital n° 07/2019), determino que seja designada 

audiência de conciliação, tão logo seja finalizado o credenciamento. 2. 

Intime-se a Requerente e seu (sua) Procurador (a), a fim de que 

compareçam à dita audiência, sob pena de extinção do feito, na forma do 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. 3. CITE-SE a Requerida para que compareça à 

audiência de conciliação, consignando a advertência prevista no art. 18, § 
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1º, c/c o art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95. 4. Na data da audiência, caso 

não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE 

(arts. 20 e 23 ambos da LJE). 5. Diligências necessárias. Marcelândia, 29 

de janeiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-05.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO BULDRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE LIMA 93631375115 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 

1000028-05.2018.8.11.0109. REQUERENTE: MARCIO ROGERIO BULDRIN 

REQUERIDO: LUCILENE LIMA 93631375115 Vistos. 1. Diante da 

manifestação de Id. 28403320, e não sendo possível a nomeação da 

Defensoria Pública, nomeio o Dr. Cláudio Leme Antônio, sob a fé de seu 

grau, para promover os interesses da parte Autora no prazo legal. 2. 

Diligências necessárias. Marcelândia, 29 de janeiro de 2020. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-49.2020.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO HANAUER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Número do processo: 

1000027-49.2020.8.11.0109 Requerente: SUPERMERCADO HANAUER 

LTDA - EPP Requerido: JURACI ALVES DE SOUZA Vistos. 1. Intime-se a 

parte autora para emendar a inicial, tendo em vista que o documento 

juntado ao id n° 28421538 encontra-se ilegível, sob pena de indeferimento 

da inicial (artigo 321 do CPC). Prazo: 15 (quinze) dias. 2. Após, com ou 

sem manifestação, voltem conclusos. 3. Diligências necessárias. 

Marcelândia, 30 de janeiro de 2020 THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-82.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTFIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do(a) advogado(a)(s) 

para comparecerem a audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

agosto de 2019, às 13:05 horas, na Comarca de Marcelândia/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-82.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO, que procedo para impugnar o recurso inominado no prazo 

legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000047-11.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS OAB - MT21781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

1000047-11.2018.8.11.0109 Requerente: ELITON REZENDE DE JESUS 

Requerente: Estado de Mato Grosso Vistos 1. Analisando os autos, 

verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do TJMT 

os documentos necessários para atualização do valor devido. Assim, 

diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que seja 

verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000065-32.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS OAB - MT21781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000049-78.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS OAB - MT21781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 765 de 1001



THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000048-93.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS OAB - MT21781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-94.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010031-31.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBOSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBOSA DOS SANTOS OAB - MT11688/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010097-45.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS OAB - MT21781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010117-70.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELI MODESTO FRANCISCATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELI MODESTO FRANCISCATTO OAB - MT18403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal
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Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010164-44.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARCONI MARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARCONI MARIO OAB - MT0018812A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010165-29.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARCONI MARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARCONI MARIO OAB - MT0018812A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010131-20.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBOSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBOSA DOS SANTOS OAB - MT11688/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010156-67.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000056-70.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000091-30.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 
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seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000070-54.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000168-05.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000133-79.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010157-52.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010152-30.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010111-63.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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estado de mato grosso (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010153-15.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010149-75.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010148-90.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010003-97.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010052-75.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 
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THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000068-21.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000028-39.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-17.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELI MODESTO FRANCISCATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELI MODESTO FRANCISCATTO OAB - MT18403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010155-82.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010106-41.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA DA SILVA FURLANETTO HAINZENREDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA DA SILVA FURLANETTO HAINZENREDER OAB - MT0020042A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8009999-60.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 770 de 1001



CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010163-59.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARCONI MARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARCONI MARIO OAB - MT0018812A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010157-18.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO NOBRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010116-85.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA DA SILVA FURLANETTO HAINZENREDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA DA SILVA FURLANETTO HAINZENREDER OAB - MT0020042A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010057-97.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO NOBRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010137-61.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO NOBRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010098-30.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:
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ELITON REZENDE DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS OAB - MT21781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010100-97.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS OAB - MT21781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-62.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELI MODESTO FRANCISCATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020001-26.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010091-38.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010099-15.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS OAB - MT21781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 
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fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010094-27.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-84.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-77.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010087-35.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA DA SILVA FURLANETTO HAINZENREDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA DA SILVA FURLANETTO HAINZENREDER OAB - MT0020042A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010089-05.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010150-60.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 
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autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010146-23.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010154-97.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-50.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010109-93.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELI MODESTO FRANCISCATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELI MODESTO FRANCISCATTO OAB - MT18403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010022-06.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO NOBRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO NOBRES DA SILVA OAB - MT5327-A (ADVOGADO(A))

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010004-82.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:
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REGINALDO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010000-45.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010151-45.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010001-30.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010147-08.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-07.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 
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valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010107-26.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010035-39.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-02.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010035-68.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010142-83.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010080-09.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010158-03.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010141-98.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000048-30.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-10 NOMEAÇÃO DE ADVOGADO

Processo Número: 8010050-08.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000231-30.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS OAB - MT21781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 
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para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010140-16.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000230-45.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS OAB - MT21781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000167-20.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010064-89.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000451-28.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos 1. Analisando os 

autos, verifico que já foram encaminhados ao Departamento de Cálculo do 

TJMT os documentos necessários para atualização do valor devido. 

Assim, diante da certidão juntada aos autos em 09.07.2019, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização na atualização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo 

referente a estes autos. 2. Após, juntado ao processo a atualização do 

valor devido, expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda 

Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 3. Por 

fim, não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, dando prosseguimento ao 

feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000572-56.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO HANAUER LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO OAB - MT25355/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO BULDRIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 

1000572-56.2019.8.11.0109. EXEQUENTE: SUPERMERCADO HANAUER 

LTDA - EPP EXECUTADO: MARCIO ROGERIO BULDRIN Vistos. 1. Intime-se 

a parte autora para emendar a inicial, trazendo aos autos a sentença 

homologatória do acordo, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Após conclusos. 

Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-65.2020.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA BORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

1000013-65.2020.8.11.0109 Requerente: MARCIA APARECIDA BORIM 

Requerente: BANCO BMG S.A Vistos. 1. Trata-se de ação indenizatória 

por danos morais com pedido de liminar proposta por MARCIA APARECIDA 

BORIN em face de BANCO BMG S/A em que requer, antecipadamente, que 

o requerido retire ou não insira no nome da autora nos órgãos de proteção 

ao crédito até o termino da decisão final. Para tanto, aduz que no ano de 

2017 propôs ação declaratória de inexistência de débito em face do 

requerido, que gerou o processo de n° 1000036-16.2017.8.11.0109, e que 

na data de 19.04.2018 foi concedida liminar, determinando que o requerido 

suspendesse imediatamente os descontos de qualquer valor na folha de 

pagamento da requerente, até julgamento do mérito da ação. Aduz, 

contudo, que em junho de 2019, durante a vigência da liminar, o requerido 

inseriu o nome da requerente junto ao SCR (Sistema de Informação de 

Crédito) como mal pagadora, de forma que o nome da Requerente ficou 

negativado juntos ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central 

– SISBACEN. Narra que, por conta disso, teve negado um pedido de 

cartão de crédito e também a solicitação de um financiamento para a 

mesma construir sua casa. Juntou documentos à inicial. Vieram os autos 

conclusos. DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela, hoje prevista no 

artigo 303 do Código de Processo Civil, é uma espécie de tutela de 

urgência, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: “fumus boni iuris”, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o “periculum in mora”, materializado no risco de dano ao direito 

da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que estão presentes os 

pressupostos acima citados, de forma parcial. Inicialmente, convém 

ressaltar que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, “O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais 

precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - 

SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse 

público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de 

satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão 

das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro 

positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma 

diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao 

Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também 

tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter 

de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois 

visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada 

de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro 

público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo 

de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às 

instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua 

concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto 

da relação jurídica posta. (...) (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014). Logo, a 

inserção no sistema SISBACEN de informações sobre débitos em nome da 

requerente, pode restringir, de alguma forma, a concessão de 

empréstimos/financiamentos, posto que exigem, via de regra, a 

autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do 

Bacen (Resp 1365284/SC). Feitas tais premissas, passo a analisar o caso 

posto nos autos. Verifica-se que a parte autora propôs a ação de n° 

1000036-16.2017.8.11.0109, sendo que na data de 19.04.2018, foi 

proferida decisão liminar, onde o magistrado deferiu “o pedido de 

antecipação de tutela, para determinar ao demandado que suspenda de 

imediato o desconto de qualquer valor na folha de pagamento da 

requerente, até o julgamento de mérito da presente demanda”. Ora, se 

teve a suspensão da cobrança da dívida em nome da requerente, deveria 

ter tido a suspensão da cobrança em todos os lugares, inclusive no órgão 

de proteção ao consumidor, e no sistema SISBACEN. Cabe ressaltar que, 

segundo consta no site do Banco Central do Brasil, as informações são 

lançadas no SCR mensalmente pelas próprias instituições financeiras. 

Logo, tendo em vista que os lançamentos no nome da requerente 

iniciaram-se em 05/2018, estes foram realizados, em tese, ilegalmente, vez 

que se encontrava vigente liminar suspendendo a cobrança da dívida 

constante em nome da requerente. Estranhamente, verifica-se que a 

inclusão se deu nos meses que a liminar continuou vigente, ou seja, de 

05/2018 até 09/2019 (na data de 05/08/2019 foi proferida sentença 

extinguindo a ação, sem resolução de mérito, vez que a reclamada alegou 

a necessidade de prova pericial para constatação da assinatura nos 

documentos apresentados, que alega ser da requerente). Assim, presente 

o fumus boni iuris. Ademais, não se vislumbram maiores prejuízos a 

empresa requerida, com a determinação de excluir ou suspender a 

negativação em nome da parte autora do rol de inadimplentes. Há, portanto 

a demonstração da aparência do bom direito, permitindo concluir, neste 

juízo preliminar de cognição, que os argumentos trazidos pelo autor 

possam ser verídicos. O perigo do dano irreparável é evidente com a 

inclusão do nome da parte no banco de dados do SCR, que pode trazer 

consequências danosas e irreversíveis, evidenciando-se na possibilidade 

de dano ao seu crédito no mercado e a sua imagem. Por derradeiro, não 

há que se falar em irreversibilidade da medida, porquanto caso seja 

constatada (ao final da demanda) a pertinência da cobrança realizada pela 

reclamada, a inclusão poderá ser refeita às custas do reclamante e sem 

qualquer ônus à empresa requerida (art. 300, § 3°, CPC). Todavia, é 

inviável a concessão do pedido de tutela antecipada da parte autora, no 

que concerne obrigatoriedade da requerida de “não inserir o nome da 

requerente nos órgãos de proteção de crédito até o termino da decisão 

final”, vez que, a presente ação não discute se a dívida é ou não devida, 

mas tão somente a pleiteia a requerente a indenização por dano moral, 

decorrente da inclusão indevida, na época em que a liminar encontrava-se 

vigente. Vale ressaltar que a liminar foi automaticamente revogada quando 

da sentença proferida nos autos de n° 1000036-16.2017.8.11.0109. 

Nestes termos, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

pleiteada, determinando que a promovida EXCLUA o nome da promovida 

do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) 

relacionadas aos meses 05/2018 a 09/2019, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Estabeleço a pena diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), no caso 

de descumprimento da presente ordem (artigo 537, do Código de Processo 

Civil). 2. No tocante a inversão do ônus da prova passo a decidir. Este 

beneplácito processual ao consumidor não é concedido de forma 

automática, apenas pela constatação da existência de uma relação de 

consumo, mas submete-se aos ditames do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, verbis. “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”. Portanto, 

muito embora o caso em análise deva ser interpretado à luz do estatuto 

consumeirista, não há que se falar em automática e irrestrita inversão do 

ônus da prova. E isso porque a inversão apenas tem cabimento quando 

está presente a verossimilhança das alegações, bem como quando a 

produção da prova é complexa e difícil ao consumidor que se encontre 

numa posição de hipossuficiência econômica ou técnica. Nesse sentido: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS 
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MATERIAIS E MORAIS PELO FATO DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AMPLA DEFESA.1.-. Para garantia do 

exercício do direito de ampla defesa do consumidor, estabelece-se a 

possibilidade a inversão do ônus da prova em seu benefício quando a 

alegação por ele apresentada seja verossímil ou, alternativamente, quando 

for constatada a sua hipossuficiência. 2.- A hipossuficiência a referida 

pela Lei 8.078/90 na parte em que trata da possibilidade de inversão do 

ônus da prova está relacionada, precisamente, com o exercício dessa 

atividade probatória, devendo ser compreendida como a dificuldade, seja 

de ordem técnica seja de ordem econômica, para se demonstrar em juízo a 

causa ou a extensão do dano. 3.- Há de se atentar, porém, para que não 

seja imputado ao réu o ônus de uma prova que foi inviabilizada pelo 

próprio autor, o que não sucede na hipótese dos autos. (...)” (REsp 

1325487/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

28/08/2012, DJe 14/09/2012). No caso em apreço, tem razão a parte 

Requerente no tocante ao pleito de inversão do ônus da prova, previsto no 

artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além da 

verossimilhança das alegações, tal inversão é imprescindível, eis que não 

há como a parte autora fazer prova negativa, ou seja, comprovar que a 

inclusão no SCR se deu quando a liminar ainda estava vigente. Assim, a 

parte Requerida reúne melhores condições de comprovar tais motivos, em 

detrimento da hipossuficiência da parte autora, razão pela qual determino 

a inversão do ônus da prova, conforme requerido. Há de se esclarecer 

que esta decisão não exime a parte autora de trazer indícios de 

veracidade de suas alegações (art. 373, I do CPC), pois esta regra não se 

confunde com a procedência automática dos pedidos formulados pelo 

autor. 3. Paute-se audiência de conciliação, conforme agenda da Senhora 

Conciliadora. 4. Cite-se e intime-se a parte reclamada de todo o teor da 

presente ação bem como para que compareça à audiência, no Fórum 

desta Comarca, advertindo-a de que seu não comparecimento poderá lhe 

acarretar prejuízos, como o de serem considerados como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial e proferido julgamento de plano (art. 18, § 1º e 

20, da Lei nº. 9.099/95). 5. Intime-se a parte reclamante para que 

compareça à audiência, constando da intimação que sua ausência 

implicará na extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95). Cabe salientar que é necessário o comparecimento 

pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n. 9.099/95 não 

admite que a pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo 

por procurador com poderes especiais para transigir, bem como em seu 

artigo 9º estabelece que as partes comparecerão pessoalmente, podendo 

ser assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de 

firma individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4º). 

6. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até cinco 

(05) dias após a audiência acima mencionada. 7. Diligências necessárias. 

Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em substituição legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-63.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA MORAIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL DE MARCELÂNDIA  P rocesso: 

8010003-63.2017.8.11.0109. REQUERENTE: KEILA MORAIS DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. -SENTENÇA- 1. Trata-se de Embargos de 

Declaração interpostos por Telefônica Brasil S/A, contra sentença 

proferida ao id n° 15802051, alegando que a sentença foi omissa, vez que 

deixou de fundamentar a existência do dano moral alegado, vez que 

nenhum dano é presumido, de forma que não restou comprovado nos 

autos a sua ocorrência. Vieram os autos conclusos. É, em síntese, o 

Relatório. DECIDO. Com efeito, os argumentos expostos pelo embargante 

não merecem acolhimento. Vejamos. O Embargante argumenta que a 

sentença foi omissa, vez que deixou de fundamentar a existência do dano 

moral alegado, vez que nenhum dano é presumido, de forma que não 

restou comprovado nos autos a sua ocorrência. Entretanto, inexiste 

obscuridade a ser esclarecida, ou contradição a ser eliminada, tampouco 

omissão a ser suprimida. O que se verifica, na verdade, é a verdadeira 

intenção a parte embargante de reformar a sentença proferida nos autos. 

Analisando a sentença proferida ao id n° 15802051, ficou extremamente 

bem fundamentado o deferimento do pedido de dano moral realizado pela 

requerente não havendo que se falar em omissão por ausência de 

fundamentação. Assim, a sentença ora combatida foi clara e bem 

fundamentada, sendo as argumentações do embargante matéria a ser 

discutida por meio de recurso. Os Embargos Declaratórios têm finalidade 

de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando 

obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Portanto, somente quando 

destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 535, 

CPC), ou para corrigir erro manifesto de tempestividade do recurso ou do 

preparo é que são admissíveis os declaratórios. Nesse sentido também, 

segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial dominante: “É 

incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando ponto 

sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, 

do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que 

foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 30/412). Cuida 

lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir seu veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados. Diante disso, não há qualquer omissão ou 

contradição a ser esclarecida, como quer a parte Autora/Embargante, pois 

a sentença ora combatida não padece de qualquer irregularidade. 2. ISTO 

POSTO, conheço os embargos de declaração, por tempestivos e, no 

mérito, nego-lhes provimento, na forma acima exposta. 3. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-76.2014.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIANA ANGELI FISTAROL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL DE MARCELÂNDIA  P rocesso: 

8010093-76.2014.8.11.0109. REQUERENTE: JUCIANA ANGELI FISTAROL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A -SENTENÇA- 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por 

Juciana Angeli Fistarol contra sentença proferida ao id n° 5701933, 

alegando que a sentença foi omissa, tendo em vista que desconsiderou 

que o Termo de Ocorrencia n° 15176636 que embasou a decisão, seque 

chegou a ser entregue a embargante, responsável pela Unidade 

Consumidora, ou lavrado na sua presença, sendo que o respectivo 

documento foi assinado por terceiro. Instada a manifestar, a parte 

requerida disse que a sentença não aponta qualquer vício passível de ser 

sanada, vez que a perícia foi acompanhada por pessoa moradora do 

imóvel, e que a requerente foi intimada e protocolou defesa administrativa. 

Vieram os autos conclusos. É, em síntese, o Relatório. DECIDO. Com 

efeito, os argumentos expostos pelo embargante não merecem 

acolhimento. Vejamos. O Embargante argumenta a sentença foi omissa, 

pois desconsiderou que o Termo de Ocorrência n° 15176636 que 

embasou a decisão, não foi entregue a embargante, responsável pela 

Unidade Consumidora, ou lavrado na sua presença, sendo que o 
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respectivo documento foi assinado por terceiro. Entretanto, inexiste 

obscuridade a ser esclarecida, ou contradição a ser eliminada, tampouco 

omissão a ser suprimida. O que se verifica, na verdade, é a verdadeira 

intenção a parte embargante de reformar a sentença proferida nos autos. 

Conforme constou na sentença, não foi realizada nenhuma perícia pela 

requerida/embargada na residência de requerente/embargante. O que foi 

realizado, na verdade, foi o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, 

oportunidade em que foi dispensada a realização da Perícia. Ressalto que, 

em que pese o TOI tenha sido acompanhado por terceiro, poderia a parte 

requerente, quando da notificação extrajudicial, ter requerido a realização 

de perícia, contudo, em sua defesa nada manifestou em tal sentido. Assim, 

a sentença ora combatida foi clara e bem fundamentada, sendo as 

argumentações do embargante matéria a ser discutida por meio de 

recurso. Os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão 

omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não 

têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório. Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios 

apontados na norma legal (art. 535, CPC), ou para corrigir erro manifesto 

de tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios. Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a 

orientação jurisprudencial dominante: “É incabível, nos declaratórios, rever 

a decisão anterior reexaminando ponto sobre o qual já houve 

pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. 

Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto 

no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 30/412). Cuida lembrar que o 

magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para, com 

segurança, proferir seu veredicto, de forma fundamentada e desde que, 

não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele protegido pelo 

princípio da livre convicção, não estando, portanto, obrigado a ater-se aos 

fundamentos elencados por quaisquer dos litigantes ou discorrer de forma 

detalhada a todos os pontos e argumentos por eles suscitados. Diante 

disso, não há qualquer omissão ou contradição a ser esclarecida, como 

quer a parte Autora/Embargante, pois a sentença ora combatida não 

padece de qualquer irregularidade. 2. ISTO POSTO, conheço os embargos 

de declaração, por tempestivos e, no mérito, nego-lhes provimento, na 

forma acima exposta. 3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Marcelândia, 

31 de janeiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-79.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES OAB - MT0018477A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

8010097-79.2015.8.11.0109. REQUERENTE: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se 

de processo de execução de honorários proposto por Vania Santos de 

Souza Dornelles em face do Estado de Mato Grosso, em que busca o 

recebimento dos honorários percebidos como Defensora Dativa nesta 

comarca de Marcelândia/MT. Ao id n° 5695116 o executado apresentou 

embargos à execução, alegando a inaplicabilidade da multa do artigo 475-J 

do CPC à Fazenda Pública, e quanto a atualização monetária, que seja 

utilizado o índice TR, além dos juros de mora em 0,5% ao mês. Instada a 

manifestar referente aos embargos, a exequente o fez ao id n° 11736405, 

aduzindo, em síntese, que concorda quanto ao fato de que o CPC veda a 

aplicação e multa à Fazenda Pública, contudo, quanto ao índice de 

correção monetária, aduz que deverá ser utilizado o INPC-IBGE, e os juros 

deverão ser aplicados em 1% ao mês. Requer, ainda, a aplicação dos 

honorários advocatícios, tendo em vista que a Fazenda Pública embargou 

a presente execução, sendo possível, portando, a sua condenação ao 

pagamento dos honorários advocatícios. Pugna, ainda, pelo deferimento 

da justiça gratuita. É, em síntese, o Relatório. DECIDO. Inicialmente, defiro 

os benefícios da justiça gratuita a parte exequente. O executado 

apresentou embargos a execução, contrapondo, inicialmente, a 

aplicabilidade da multa constante no artigo 475-J do CPC/1973, além de 

requerer que o valor devido seja atualizado pelo índice de correção 

monetária TR, e que os juros de mora sejam fixados em 0,5% ao mês. 

Inicialmente, quanto à inaplicabilidade da multa constante no artigo 475-J 

do CPC/1973, verifica-se que a parte exequente, quando da sua 

manifestação, reconheceu a sua não incidência, de forma que não há 

muito que discorrer. No tocante a correção monetária, o executado requer 

a aplicação do índice de correção oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança - TR, com vistas dos valores 

cobrados, salientando que o STF modulou os efeitos de que os 

precatórios continuarão a ser corrigidos pela TR até a data de 25.03.2015 

e a partir de tal data a correção se dá pelo IPCA-E. Já parte exequente, 

pugnou pela aplicação do índice de correção monetária INPC/IBGE, e que 

os juros de mora sejam aplicados em 1% ao mês. Os índices de correção 

monetária em condenações contra a Fazenda Pública foram tema do 

Recurso Extraordinário 870947/SE que tramitou perante o STF, onde foi 

definido que o índice TR não deve ser utilizado como critério de correção 

monetária, sendo o IPCA-E o índice considerado mais adequado para 

recompor a perda de poder de compra. Vejamos: Ementa: DIREITO 

CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS 

MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA 

PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA 

LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE 

DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE 

PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE 

MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO 

RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR 

DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA 

PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. 

DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE 

DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio 

constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, 

revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 

11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a 

condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre 

débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os 

mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu 

crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação 

dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de 

poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o 

disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade 

(CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização 

monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como 

medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo 

inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem 

como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua 

desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, 

enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de 

ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o 

aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no 

tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. 

Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; 

FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do 

Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice 

Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos 

econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os 

instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a 

segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem 

consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário 

parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal 

Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 

17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Nesse sentido, firmou-se a seguinte tese 

da repercussão geral: “(...) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização 
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monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional 

ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 

5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar 

a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a 

que se destina.” (RE 870947/SE). Ainda, entendeu-se que os critérios para 

correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda 

Pública devem ser idênticos: “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema 

e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que 

decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas 

ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para 

a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da 

Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 

25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser 

corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 

Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as 

condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o 

ente federativo de que se cuide.” (RE 870947/SE, fls. 46/47, voto do 

Ministro Luiz Fux (Relator). Nesses termos, considerando o entendimento 

firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o índice a ser utilizado para cálculo 

de correção monetária é o IPCA-E, tanto em precatórios e nas 

condenações judiciais. O TJMT já decidiu nesse sentido: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INSURGÊNCIA – 

APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “As condenações judiciais de 

natureza administrativa em geral impostas à Fazenda Pública , , 

sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de 

mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à 

vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de 

mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer 

outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de 

mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; 

correção monetária com base no IPCA-E.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 

20/03/2018). Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em 

relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do 

STJ. Recurso parcialmente provido. (N.U 1009814-12.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, 

Publicado no DJE 17/12/2019). No caso dos autos, verifico que ambos os 

cálculos apresentados pelas partes não observam o que acima decidido 

pela Suprema Corte, pois adotam índice de correção monetária diverso. 

Assim, a atualização monetária se dá desde o vencimento de cada 

parcela, pelo IPCA-E, até a data do efetivo pagamento, e com juros de 

mora pelo índice empregado à caderneta de poupança (TR), conforme 

dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 

11.960/09. No que concerne à verba honorária, o artigo 85, § 7° do CPC 

traz que “Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença 

contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que 

não tenha sido impugnada”. Logo, a consequência lógica é que, caso 

tenha sido impugnado, serão devidos honorários advocatícios, ainda que 

seja meramente quanto aos cálculos apresentados pela exequente. Posto 

isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido constante na 

impugnação a execução, constante na inaplicabilidade da multa constante 

no artigo 475-J do CPC/1973. No mais, quanto ao índice de correção 

monetária, determino que os honorários sejam devidamente corrigidos pelo 

IPCA-E, até a data do efetivo pagamento, e com juros de mora pelo índice 

empregado à caderneta de poupança (TR), conforme dispõe o art. 1º-F da 

Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Tendo em 

vista a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os respectivos 

honorários. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, considerando as 

determinações constantes do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a 

remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, dos documentos indicados 

nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, a fim de que 

seja providenciado o cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos 

cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 011/2017, 

DETERMINO a expedição e remessa de ofício requisitório, devidamente 

acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 1° do referido 

artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017). 

Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor. 

INTIMEM-SE as partes. Diligências necessárias. Marcelândia, 31 de janeiro 

de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-05.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEI SAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS OAB - MT21781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA Processo n° 

8010035-05.2016.8.11.0109 Requerente: RUDINEI SAUER Requerente: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Sentença Trata-se da fase de Execução de Sentença. Sendo isto o que 

basta relatar (Art. 38, LJE), sigo aos fundamentos e ao final decido (Art. 

489, CPC): Ante a CONCORDÂNCIA pela parte Requerente do valor 

depositado pela parte Requerida, nos termos do artigo 523 do CPC, julgo 

cumprida a sentença com relação a esta demandada, aplicando-se 

subsidiariamente o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se Alvará, em nome da parte autora ou de seu patrono, caso 

tenha poderes, para o levantamento da quantia depositada na conta 

judicial informada nos autos. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as cautelas de estilo. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de 

janeiro de 2020 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição 

legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-64.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ARLINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO NOBRES DA SILVA OAB - MT5327-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA Processo n° 

8010044-64.2016.8.11.0109 Requerente: PAULO ARLINDO Requerente: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros Vistos. SENTENÇA Em 

atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos 

Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O processo é de 

ser extinto, uma vez que a parte autora requereu através de seu patrono, 

Alvará do valor já depositado pelo executado, indicando conta para 

depósito, tendo informado nos autos o equivoco em relação aos valores, 

conforme se vê no ID. 9446019, requerendo após a liberação do depósito 

na conta do requerente a restituição do saldo sobressalente ao 

executado. Diante da satisfação da pretensão executória, nos termos do 

artigo 526, §3º do NCPC, julgo cumprida a sentença com relação a esta 

demandada, e consequentemente determino a extinção do feito No mais, 

expeça-se ALVARÁ JUDICIAL nos termos da última manifestação da parte 

exequente, no prazo de 05 dias. Sem custas e sem honorários 

advocatícios (art. 54 e 55, Lei nº 9.099/95). P.R.I Após, arquivem-se, com 

as cautelas de estilo. Marcelândia, 30 de janeiro de 2020. THATIANA DOS 
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SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000746-59.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

WILIANE SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC - UNIDADE BARÃO (REU)

 

Estado de Mato Grosso Comarca de Matupá Av. Hermínio Ometto, 321, 

CENTRO, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 PROCESSO 

Nº1000746-59.2019.8.11.0111 POLO ATIVO:AUTOR(A): WILIANE SILVA 

SANTOS POLO PASSIVO:REU: UNIC - UNIDADE BARÃO CERTIDÃO DE 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, em 

cumprimento a determinação ID retro, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 07/04/2020, às 14:00 horas,, conforme autorizado 

pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não 

será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3° (A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). Matupá, 31 de janeiro de 2020 . MARCIA MARCAL DE 

MENDONCA MONTEIRO Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000860-95.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA BRITES MASS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON FLAVIO FERNANDES TAFURI (REU)

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (REU)

 

Estado de Mato Grosso Comarca de Matupá Av. Hermínio Ometto, 321, 

CENTRO, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 PROCESSO 

Nº1000860-95.2019.8.11.0111 POLO ATIVO:AUTOR(A): DANIELA BRITES 

MASS POLO PASSIVO:REU: NEWTON FLAVIO FERNANDES TAFURI, 

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

CERTIDÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, em cumprimento a determinação ID retro, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 07/04/2020, às 14:30 horas,, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3° (A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). Matupá, 31 de janeiro de 2020 . MARCIA MARCAL DE 

MENDONCA MONTEIRO Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000745-74.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Estado de Mato Grosso Comarca de Matupá Av. Hermínio Ometto, 321, 

CENTRO, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 PROCESSO 

Nº1000745-74.2019.8.11.0111 POLO ATIVO:AUTOR(A): JOELSON 

FERREIRA DA SILVA POLO PASSIVO:REU: SEGURADORA LÍDER 

CERTIDÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, em cumprimento a determinação ID retro, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 25/03/2020, às 13:30 horas,, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3° (A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). Matupá, 31 de janeiro de 2020 . MARCIA MARCAL DE 

MENDONCA MONTEIRO Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000855-73.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE DE ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEVES CARVALHO OAB - MT0014432A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

 

Estado de Mato Grosso Comarca de Matupá Av. Hermínio Ometto, 321, 

CENTRO, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 PROCESSO 

Nº1000855-73.2019.8.11.0111 POLO ATIVO:AUTOR(A): MARIA EUNICE 

DE ARAUJO DA SILVA POLO PASSIVO:REU: OMNI FINANCEIRA S/A 

CERTIDÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, em cumprimento a determinação ID retro, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 24/03/2020, às 16:00 horas,, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3° (A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). Matupá, 31 de janeiro de 2020 . MARCIA MARCAL DE 

MENDONCA MONTEIRO Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000902-47.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA THAIS POLICARPO DA SILVA OAB - MT24426/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. S. S. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Comarca de Matupá Av. Hermínio Ometto, 321, 

CENTRO, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 PROCESSO 

Nº1000902-47.2019.8.11.0111 POLO ATIVO:REQUERENTE: JAIR CARLOS 

SARTORI POLO PASSIVO:REQUERIDO: VALMIZA DOS SANTOS SILVA 

CERTIDÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, em cumprimento a determinação ID retro, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 14/04/2020, às 13:30 horas,, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3° (A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). Matupá, 31 de janeiro de 2020 . MARCIA MARCAL DE 

MENDONCA MONTEIRO Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000889-48.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO VITOR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON LUIS BELLINCANTA (REU)

VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A (REU)

 

Estado de Mato Grosso Comarca de Matupá Av. Hermínio Ometto, 321, 

CENTRO, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 PROCESSO 

Nº1000889-48.2019.8.11.0111 POLO ATIVO:AUTOR(A): MARIO VITOR DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO:REU: VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO 

DE ALIMENTOS S/A, MILTON LUIS BELLINCANTA CERTIDÃO DE 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, em 

cumprimento a determinação ID retro, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 14/04/2020, às 14:00 horas,, conforme autorizado 

pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não 
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será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3° (A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). Matupá, 31 de janeiro de 2020 . MARCIA MARCAL DE 

MENDONCA MONTEIRO Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67102 Nr: 1069-52.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORCELINA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a autora, por intermédio de sua advogada, para que se manifeste 

quanto aos documentos juntados (ref. 43) no prazo de 15 (quinze) dias, 

tendo em vista o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85306 Nr: 2708-37.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MATHEUS DA SILVA, GUSTAVO 

ARRUDA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Autos nº 2708-37.2019.811.0111.

Código 85306.

Vistos.

DEFIRO a cota ministerial de Ref. 114.

Para tanto, DESIGNO o dia 10 de fevereiro de 2020, às 17h, para 

continuação da instrução processual, ocasião em que será inquirida a 

testemunha José Henrique da Silva Pereira, a qual deverá ser intimada no 

endereço indicado à Ref. 114, bem como será realizado os interrogatórios 

dos acusados.

No mais, EXPEÇA-SE Carta Precatória para a Comarca de Guarantã do 

Norte/MT, com a finalidade de realização da oitiva da testemunha Matheus 

Henrique Martins de Lima, devendo constar o endereço indicado à 

Ref.114.

INTIMEM-SE.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 30 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86568 Nr: 6-84.2020.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA SOUZA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Posto isso, nos termos do art. 316, c/c 319, ambos do Código de 

Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva da custodiada ANA PAULA 

SOUZA BORGES, mediante o cumprimento das medidas cautelares abaixo 

descritas:a)comparecimento bimestral em Juízo, para informar e justificar 

suas atividades; b)proibição de manter contato com as vítimas e seus 

familiares;c)proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 10 (dez) 

dias, sem autorização do Juízo;d)proibição de frequentar bares, 

prostíbulos ou qualquer lugar congênere destinado ao consumo de bebida 

alcoólica;e)Recolhimento domiciliar noturno – das 21h às 5h – e aos finais 

de semana em período integral;EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM 

FAVOR DA CUSTODIADA, colocando-a em liberdade de por outro motivo 

não estiver que permanecer presa.INTIME-SE a custodiada para que traga 

aos autos: comprovante de endereço atualizado, bem como comprovante 

de matrícula escolar de seus filhos - em idade escolar-, no prazo de 05 

(cinco) dias após sua soltura.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a 

Defesa.Cientifique-se desta decisão o Comando da Polícia Militar. Em caso 

de descumprimento das medidas cautelares, fica desde já a autoridade 

policial autorizada a proceder a prisão em flagrante da flagrada pelo crime 

de desobediência.Traslade-se cópia da presente decisão aos autos de 

Ação Penal pertinente aos fatos.CUMPRA-SE, com urgência.SERVIRÁ A 

PRESENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA, MANDADO DE INTIMAÇÃO, 

TERMO DE COMPROMISSO E CARTA PRECATÓRIA.Matupá/MT, 30 de 

janeiro de 2020.Evandro Juarez RodriguesJuiz de DireitoEm substituição 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35553 Nr: 396-69.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Bertolin, IRAILDE RAMALHO 

BERTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, Dr(ª): LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB -16.691/A), para que providencie a 

distribuição da Carta Precatória expedida para a Comarca de Porto 

Velho/RO, para cumprimento do mandado de citação, conforme petição de 

fls. 112.

Joice de Souza Portella

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60302 Nr: 318-02.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIBAL CARDOSO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOMBINI 

TURCATTO - OAB:27202/O, JORGE GUSTAVO WINTER - OAB:19418/O

 Autos nº 318-02.2016.811.0111.

Código Apolo 60302.

Vistos.

1) RECEBO o recurso de apelação interposto pelo acusado ANIBAL 

CARDOSO JUNIOR no seu regular efeito (Ref. 55).

2) Considerando que o acusado esteve assistido por Defensor Dativo 

nesses autos, NOMEIO o advogado Gustavo Tombini Turcatto para atuar 

em continuidade à Defesa do réu nessa fase processual, devendo 

apresentar razões recursais no prazo legal.

Tomando em conta a natureza da causa FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 05 (cinco) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Oportunamente será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

 3) Após a apresentação das razões recursais, INTIME-SE o Ministério 

Público para que ofereça contrarrazões no prazo legal.

4) Cumpridas as determinações anteriores, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os nossos 

cumprimentos, conforme disposto no art. 601 do Código de Processo 

Penal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 30 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61137 Nr: 631-60.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON JOSE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON JOSE MORAES, Cpf: 

00147163137, Filiação: Rosani Lemes de Moraes e Luiz Odemir Siqueira 

de Moraes, data de nascimento: 05/07/1983, brasileiro(a), natural de 

Sinop-MT, convivente, entregador de gás, Telefone 66 9720-6883. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 797,70 (Setecentos e noventa e sete reais e 

setenta centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de PROTESTO. OBSERVAÇÕES: 1 - A guia para 

pagamento deverá ser retirada através do site www.tjmt.jus.br > serviços 

> guias > custas e Taxas Finais ou Remanescentes; 2 - Após o 

pagamento a parte deverá apresentar a guia e o comprovante na Central 

de Arrecadação e Arquivamento no Fórum dessa Comarca. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, REGINA MATOS DAVI, 

digitei.

Matupá, 30 de janeiro de 2020

Regina Matos Davi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64275 Nr: 2237-26.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11.130/MT, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON JOSE MORAES, Cpf: 

00147163137, Filiação: Rosani Lemes de Moraes e Luiz Odemir Siqueira 

de Moraes, data de nascimento: 05/07/1983, brasileiro(a), natural de 

Sinop-MT, convivente, entregador de gás, Telefone 66 9720-6883. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RÉU, ANDERSON JOSÉ MORAES, 

acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar o 

pagamento das custas processuais pendentes, no valor de R$ 1.411,45 

(Um mil e quatrocentos e onze reais e quarenta e cinco centavos), no 

prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste edital, sob 

pena de PROTESTO. OBSERVAÇÕES: 1 - A guia para pagamento deverá 

ser retirada através do site www.tjmt.jus.br > serviços > guias > custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes; 2 - Após o pagamento a parte deverá 

apresentar a guia e o comprovante na Central de Arrecadação e 

Arquivamento no Fórum dessa Comarca.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, REGINA MATOS DAVI, 

digitei.

Matupá, 30 de janeiro de 2020

Regina Matos Davi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66269 Nr: 635-63.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082, GIOVANNE GOMES ARAUJO - OAB:19911/O, 

LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - OAB:OAB-MG 103.997, 

RODRIGO VENEROSO DAUR - OAB:OAB-MG 102.818

 Certifico que por um lapso foi certificado o trânsito em julgado da 

sentença de ref. 30 erroneamente, a qual, TORNO SEM EFEITO na 

presente data, com o cancelamento do andamento de ref. 44.

Impulsiono o feito, de acordo com o Art. 1.010. § 1º do Novo CPC, para 

que o apelado apresente contrarrazões à apelação ofertada, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Iaçana Kelly dos Reis Enz - Gestora Judiciária Substituta

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000057-78.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDIVAN DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO JUNIOR OAB - MT0009410A (ADVOGADO(A))

ROSANA LOVISON OAB - MT19013/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DECISÃO Processo: 1000057-78.2020.8.11.0111. AUTOR(A): 

JOSE EDIVAN DA CONCEICAO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1 - RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. 2 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro 

da parte autora no curso da demanda. 3 – Acerca do pedido de tutela de 

urgência, postergo sua análise após a manifestação da parte requerida. 4 

– OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casado ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como 

de seus genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os 

dados  inc rus tados  nos  au tos .  5  –  Pe lo  O f í c i o  n . 

43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda. 6 – Portanto, NOMEIO como perito o (a) Dr(a) Geane 

Moron Beato, CRM nº 7436, médico atuante nesta Comarca, devendo a 

Sra. Gestora proceder ao contato com o perito nomeado, bem como o 

agendamento da perícia. 7 - Após a perícia agendada, INTIMEM-SE as 

partes para no prazo de 05 dias, indicar quesitos e assistente técnico 

(cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 8– 

Conforme dispõe o artigo 1º da Resolução nº 232 de 13 de julho de 2016, 

editada pelo Conselho da Justiça Federal, as despesas com peritos no 

âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, 

observado o limite máximo estabelecido na tabela da referida resolução, a 

qual estabelece como valor máximo R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) 

para honorários periciais, e considerando a natureza da demanda, bem 

como a complexidade da perícia a ser realizada, entendo que o valor 

correspondente a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), pois guarda 

proporção ao trabalho a ser desenvolvido pelo médico perito. 9 – Levando 

em conta o grande volume de feitos que reclamam realizações de perícias 

médicas e a carência de profissionais nesta urbe, FIXO o prazo de 30 

(trinta) dias para entrega do laudo, prazo que será contado a partir da 

intimação com a entrega dos quesitos e documentos ao Sr. Perito. 10 – 

Concluída a perícia, encaminhe ofício, conforme o anexo I da Resolução nº 

305/2014 da CJF prevê, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Sinop/MT e/ou Cuiabá/MT, acompanhado do ato de nomeação do perito, 

com solicitação de pagamento, informando o nome da comarca e todos os 

dados necessários para a efetivação do pagamento, discriminando ainda 

o tipo da perícia (art. 12º, da Resolução nº 305/2014). 11 - Com aporte da 

pericia médica, CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, 

responder aos termos da inicial, oportunidade em que manifestará sobre o 

laudo médico. 12 – Empós a apresentação da contestação, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo legal, manifestar sobre a perícia, quando 

poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas na 
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contestação. 13 – Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os 

autos CONCLUSOS para deliberação. Como quesitos do Juízo, o Sr. 

Médico Perito deverá responder: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe tratamento 

para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do 

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? o)Qual o tempo necessário para convalidação da doença? 14 - 

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000055-11.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDA BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LOVISON OAB - MT19013/O (ADVOGADO(A))

JOSE RIBEIRO JUNIOR OAB - MT0009410A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DECISÃO Processo: 1000055-11.2020.8.11.0111. AUTOR(A): 

CANDIDA BATISTA DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1 - RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. 2 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro 

da parte autora no curso da demanda. 3 – Acerca do pedido de tutela de 

urgência, postergo sua análise após a manifestação da parte requerida. 4 

- OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, no prazo de 15 dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como 

de seus genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os 

dados incrustados nos autos. 5 - Por oportuno, tendo em vista a 

manifestação expressa da parte autora informando o seu desinteresse na 

realização da audiência de mediação (art. 334, § 4º, I, do CPC/2015), bem 

como teor do ofício circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, expedido 

pela parte requerida, informando a impossibilidade de comparecimento às 

respectivas audiências, ante o reduzido número de procuradores na 

região deixo de encaminhar o presente processo ao CEJUSC, deixo de 

designar audiência de conciliação. 6 – CITE-SE a Autarquia demandada 

nos termos da petição inicial , bem como para apresentar contestação, no 

prazo legal. Após, INTIME-SE a parte autora, para no prazo legal, 

confrontar documentos e teses levantadas na contestação. 7 – Após de 

tudo cumprido e certificado, venham-me os autos CONCLUSOS para 

designação da audiência de instrução e julgamento. CUMPRA-SE, COM 

URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito Em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-90.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA FERREIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DA SILVA MARAFON OAB - MT12275/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Ante ao teor do despacho proferido, redesigno a audiência de conciliação 

anteriormente aprazada, para 10 de outubro de 2017, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-87.2015.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ PEREIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA SARZI SARTORI OAB - MT7914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EPC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO HENRIQUE PEREIRA SOUSA OAB - MT0020338A (ADVOGADO(A))

 

VISTOS EM CORREIÇÃO. Compulsando os autos verifica-se que a 

tentativa de conciliação entre as partes restou infrutífera, razão pela qual 

o requerido pugnou pelo prazo de 5 dias para apresentação de defesa. 

Todavia, ao invés dos autos terem sido remetidos à conclusão para 

análise do pedido, permaneceram inadvertidamente em cartório. Desse 

modo, em que pese o contido na petição em anexo ao mov. 19.1, tenho 

que os efeitos da revelia não podem ser imputados ao requerido, sob pena 

de cerceamento de defesa, mormente porque, a adoção na praxis forense 

de bipartição no procedimento sumaríssimo definido na Lei nº 9.099/95 

acabou por criar um hiato legislativo sobre como interpretar a contagem e 

o momento de apresentação de defesa nas ações sujeitaos ao 

procedimento dos JECs, o que acabou por ser dirimido pelo Enunciado nº 

10, do FONAJE, o qual prevê que ?a contestação poderá ser apresentada 

até a audiência de Instrução e Julgamento?. Ante ao exposto, intime-se o 

requerido, por meio seu procurador constituído nos autos e pelo proprio 

sistema PROJUDI, para apresentar defesa, no prazo de 5 dias, sob pena 

de revelia. Após, em igual prazo, manifeste-se a autora sobre a defesa 

apresentada. Providências necessárias. Matupá (MT), 17 de junho de 

2016. FABIO PETENGILL, Juiz Substituto.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-17.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL POUSADA DO LAGO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE MATUPA LTDA (REQUERIDO)

COLOMBI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TELLES DE CARVALHO OAB - MT11461-B (ADVOGADO(A))

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

ALINE FELIX FERREIRA OAB - MS12465 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Considerando a juntada de ID. 8768874 intime-se a parte autora 

para se manifestar quanto à contestação apresentada pela parte 

requerida, devendo indicar as provas que deseja produzir. No mais, a 

parte requerente deverá informar endereço atualizado da parte reclamada 

Colombi Viagens e Turismo LTDA ou, requer a desistência do 

prosseguimento do feito em relação a mencionada parte ré. Com o aporte 

das manifestações, volvam-me os autos conclusos. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-19.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO OCCAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO ROBERTO PEREIRA OAB - MT0012691A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA OAB - MT0017562A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ DESPACHO Processo: 

1000113-19.2017.8.11.0111. REQUERENTE: MAURICIO OCCAI 

REQUERIDO: SIDINEI RODRIGUES DOS SANTOS Vistos. Em razão da 

cumulação com duas Comarcas, este Magistrado tem proferido decisões e 

realizado audiências em processos de réus presos, infância e juventude e 

outros feitos urgentes. Sendo assim, deixo de designar, por ora, audiência 

de instrução no presente feito. AGUARDE-SE pela disponibilidade de pauta 

de audiência, permanecendo os autos no Cartório. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em 

Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-10.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANICE SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ DESPACHO Processo: 

1000079-10.2018.8.11.0111. REQUERENTE: MARIA APARECIDA SOARES 

DA SILVA REQUERIDO: IVANICE SOARES DA SILVA Vistos. Em razão da 

cumulação com duas Comarcas, este Magistrado tem proferido decisões e 

realizado audiências em processos de réus presos, infância e juventude e 

outros feitos urgentes. Sendo assim, deixo de designar, por ora, audiência 

de instrução no presente feito. AGUARDE-SE pela disponibilidade de pauta 

de audiência, permanecendo os autos no Cartório. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. MATUPÁ, 31 de janeiro de 2020. Evandro 

Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-63.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS, VULGO JONAS DO TAXI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ DESPACHO Processo: 

1000069-63.2018.8.11.0111. REQUERENTE: VALDECIR MARTINS 

REQUERIDO: JONAS, VULGO JONAS DO TAXI Vistos. Em razão da 

cumulação com duas Comarcas, este Magistrado tem proferido decisões e 

realizado audiências em processos de réus presos, infância e juventude e 

outros feitos urgentes. Sendo assim, deixo de designar, por ora, audiência 

de instrução no presente feito. AGUARDE-SE pela disponibilidade de pauta 

de audiência, permanecendo os autos no Cartório. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. MATUPÁ, 31 de janeiro de 2020. Evandro 

Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição Legal.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-16.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SCHMITT (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ DECISÃO Processo: 

1000626-16.2019.8.11.0111. INTERESSADO: EMERSON SCHMITT 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. ACOLHO a justificativa apresentada pela parte requerente à ID 

28544689, razão pela qual determino a realização de nova audiência de 

tentativa de conciliação em data a ser designada conforme a pauta da 

conciliadora deste Juízo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-16.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SCHMITT (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ DECISÃO Processo: 

1000626-16.2019.8.11.0111. INTERESSADO: EMERSON SCHMITT 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. ACOLHO a justificativa apresentada pela parte requerente à ID 

28544689, razão pela qual determino a realização de nova audiência de 

tentativa de conciliação em data a ser designada conforme a pauta da 

conciliadora deste Juízo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-13.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO DA SILVA ROSSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE MATUPA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ DESPACHO Processo: 

1000762-13.2019.8.11.0111. REQUERENTE: FAUSTINO DA SILVA ROSSI 

REQUERIDO: AGUAS DE MATUPA LTDA Vistos. Considerando a juntada 

de ID. 25818622 intime-se a parte autora para se manifestar quanto à 

contestação apresentada pela parte requerida, devendo indicar as provas 

que deseja produzir. Após, volvam-me os autos conclusos. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000692-93.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ DESPACHO Processo: 

1000692-93.2019.8.11.0111. EXEQUENTE: ANDREIA FERDINANDO VAREA 
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EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. RECEBO a inicial. 

Tratando-se de execução por quantia certa com base em título judicial 

contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 910 do CPC/2015, CITE-SE 

a Fazenda Pública para opor embargos em 30 (trinta) dias. Caso não 

sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, expedir-se-á precatório ou 

requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o 

disposto no art. 100 da Constituição Federal (CPC/2015, art. 910, §1º). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito Em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-43.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

SALOMAO GONCALVES TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL RAMOS PAIANO OAB - MT26745/O (ADVOGADO(A))

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO OAB - MT26825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ DESPACHO Processo: 

1000857-43.2019.8.11.0111. REQUERENTE: SALOMAO GONCALVES 

TORRES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Em razão da 

cumulação com duas Comarcas, este Magistrado tem proferido decisões e 

realizado audiências em processos de réus presos, infância e juventude e 

outros feitos urgentes. Sendo assim, deixo de designar, por ora, audiência 

de instrução no presente feito. AGUARDE-SE pela disponibilidade de pauta 

de audiência, permanecendo os autos no Cartório. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em 

substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-85.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA BETTA BANHEZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MARCOS COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ DECISÃO Processo: 

1000074-85.2018.8.11.0111. REQUERENTE: KELLY CRISTINA BETTA 

BANHEZA REQUERIDO: RODRIGO MARCOS COSTA Vistos. REMETA-SE 

os autos à Contadora Judicial para atualização do débito. Com a 

atualização do débito, preenchidos os requisitos do artigo 524 do CPC, 

INTIME-SE a executada para cumprir voluntariamente a obrigação no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa e 

honorários no percentual de dez por cento sobre o montante da 

condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de penhora e de 

avaliação (§ 3º). Efetivada a penhora, poderá a parte executada 

apresentar impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito suspensivo 

(CPC, art. 525, §6º), bem como somente poderão ser aduzidas em defesa 

as matérias delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código de 

Processo Civil. Após, conclusos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito 

Em substituição legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-48.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

LONI MARIA KIRST CORTEZIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO AIRES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000027-48.2017.8.11.0111. REQUERENTE: LONI MARIA KIRST CORTEZIA 

REQUERIDO: BRUNO AIRES RIBEIRO Dispensando o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. A presente demanda comporta julgamento 

antecipado, conforme art. 330, inc. I, do CPC. Notícia, em síntese, o 

Reclamante que alugou o imóvel ao reclamado e que este requereu 

encerramento do contrato de aluguel. Contudo, o reclamado deixou o 

imóvel em mau estado de conservação e com coisas no imóvel e somente 

retirou seus objetos 3 meses após a desocupação do imóvel. Requer 

assim, o pagamento de 3 meses de aluguel e os gastos com os reparos, 

bem como com as faturas de água e luz. A parte reclamada alega que os 

aluguéis são indevidos, pois não retirou seus bens por desídia da 

reclamante, e que tentou pintar o imóvel, mas a reclamante não gostou do 

serviço realizado, sendo assim improcedente a demanda. Da análise dos 

autos, vejo que cabe parcial procedência a demanda. Primeiro, totalmente 

indevido o pagamento dos 3 meses de aluguel, o reclamado conseguiu 

provar que desde o início queria retirar suas coisas da casa da 

reclamante contudo este não deixava. Portanto indevido o pleito. Segundo, 

o valor referente à conta de agua e de energia elétrica também devem ser 

pagos, visto que o reclamado desocupou o imóvel no dia 20/02, portanto 

deve arcar com a fatura 03, pois que residual. Também das conversas e 

das fotos acostadas aos autos é possível verificar que o imóvel foi 

devolvido em desacordo com o combinado, qual seja, da mesma for como 

fora entregue ao reclamado. Tenho assim, que os consertos com retirada 

de pregos, pintura e conserto das tomadas devem ser ressarcidos, 

valores com mão de obra R$1700,00 e valores com materiais R$ 608,14, 

totalizando R$2308,14. Tenho assim devido o valor total de R$ 2.375,21 

(dois mil trezentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos). Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a parte reclamada no pagamento 

do valor de R$ 2.375,21 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais e vinte 

e um centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente 

(INPC) do efetivo prejuízo, conforme o disposto na Súmula 43 do STJ, e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigos 240 

do CPC, e 405 CC). Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM(a). Juiz(a) de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana 

G o m e s  d e  F r e i t a s  J u í z a  L e i g a 

___________________________________________________________ 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. MATUPÁ, 30 de janeiro de 

2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-90.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA FERREIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DA SILVA MARAFON OAB - MT12275/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000063-90.2017.8.11.0111. REQUERENTE: MARISA FERREIRA DE MELO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Dispensando o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. A presente demanda comporta julgamento 

antecipado, conforme art. 330, inc. I, do CPC. A Reclamante alega que 

optou por repasse de seu salário para sua conta na CEF pois recebe seu 

salário pela reclamada, porém o repasse dos meses de fevereiro, março e 

abril de 2017 não foram realizados, e quando foram o foram de uma só 

vez causando alteração na alíquota do imposto de renda, gerando um 

desconto maior, além de já ter suportado ficar 3 meses sem o recebimento 
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de seu salário. Requer assim, o pagamento do valor descontado a maior 

em razão da diferente alíquota do IR, bem como a condenação em danos 

morais. No caso, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão 

do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, proporcionando 

equilíbrio na relação processual. Da análise dos autos e das provas nele 

produzidas, verifica-se que o banco Reclamado não trouxe nenhum 

documento que comprove que demora na transferência dos salários da 

Reclamante se deu por culpa de terceiros. Vale destacar que cabia ao 

Reclamado colacionar aos autos o extrato de repasse de pagamento de 

salários encaminhados pela SEDUC dos meses de fevereiro a maio/2017 

ao banco, a fim de demonstrar que a demora do deposito se deu por culpa 

de terceiro, o que não ocorreu. Salienta-se, que a apresentação do 

convênio e extrato de repasse de salários encaminhados pela instituição 

educacional ao banco era documento hábil a comprovar os fatos 

extintivos do direito da Reclamante, não se tratando de quebra de sigilo 

bancário, posto que tal informação é meio de prova do Réu, não sendo 

necessária a apresentação deste pela instituição educacional, posto que o 

próprio banco poderia ter juntado aos fatos. Corroborando: “PROCESSO 

EM QUE LITIGAM AS PARTES. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO NÃO 

CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO 

MORAL INDENIZÁVEL. Para a aferição da responsabilidade civil devem 

estar presentes os seguintes requisitos: a violação de um dever jurídico 

pelo agente, o resultado lesivo e o nexo causal entre ambos. No caso em 

concreto, a juntada nos autos do contracheque do demandante, como 

meio de prova, não caracteriza o agir ilícito. Exercício regular de direito do 

Banrisul, enquanto réu em demanda. Ausência de dano moral indenizável, 

impondo-se a manutenção da sentença. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70058994096, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 09/04/2014)”. 

Sendo assim, a responsabilidade do reclamado como fornecedor de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, a qual é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Logo, é evidente a falha na prestação do serviço, na medida 

em que a empresa reclamada agiu com negligência em creditar o valor 

referente ao salário da reclamante em sua conta num prazo fora do 

razoável, conforme demonstrado nos documentos anexos na petição 

inicial. Isto porque, o repasse somente aconteceu em maio, ou seja, 3 

meses após o primeiro salário não repassado. Por fim, resta comprovada 

a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a 

Reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pelo 

Reclamado, sendo desnecessário, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012)”. Quanto ao dano 

material, vejo totalmente cabível visto que com o repasse de uma só vez 

dos salários atrasados houve mudança na faixa da alíquota do Imposto de 

renda, acarretando um maior desconto dos proventos da reclamante, além 

devidos também os valores pagos em razão de juros especiais e de 

contas, visto que ficou 3 meses sem sua fonte de renda, totalizando o 

valor de R$1.518,75 (mil, quinhentos e dezoito reais, setenta e cinco 

centavos) que deve ser reembolsado de forma simples. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, para CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de: 

a) R$1.518,75 (mil, quinhentos e dezoito reais, setenta e cinco centavos), 

a título de danos materiais, corrigidos monetariamente (INPC) do efetivo 

prejuízo, conforme o disposto na Súmula 43 do STJ, e acrescidos de juros 

de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigos 240 do CPC, e 405 CC); e 

b) R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigos 240 

do CPC, e 405 CC). Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM(a). Juiz(a) de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana 

G o m e s  d e  F r e i t a s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito em Substituição Legal.
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Parte(s) Polo Passivo:

EPC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO HENRIQUE PEREIRA SOUSA OAB - MT0020338A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

8010109-87.2015.8.11.0111. REQUERENTE: SERGIO LUIZ PEREIRA 

NOGUEIRA REQUERIDO: EPC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. 

Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente 

demanda comporta julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do 

CPC. Noticia a parte Reclamante, em síntese, que em novembro de 2012 

iniciou tratativa de compra de um veículo junto à reclamada, após longo 

imbróglio, já em fevereiro o reclamante foi impossibilitado de retirar o 

documento do carro em razão do endereço fornecido pela reclamada na 

documentação de venda do veículo estar errado, tal fato após a demora 

para ser solucionado, alega que o privou do uso do caso, bem como o fez 

perder o desconto do primeiro IPVA do veículo, além de ter que pagar a 

diferença do ICMS entre estados o qual não fora recolhido pela reclamada. 

Requer assim, o reembolso do valor pago pelo ICMS, pelo IPVA em dobro, 

bem como indenização por danos morais. Designada audiência de 

conciliação restou infrutífera, comparecendo todas a partes, contudo a 

parte reclamada deixou de apresentar contestação, gerando sua revelia, 

conforme artigo 344, CPC, gerando presunção de veracidade dos fatos 

apresentados, não tirando do autor a necessidade de prova do direito ao 

alegado. Friso, ainda que foi dada segunda oportunidade à reclamada por 

este juízo, contudo esta permaneceu silente não apresentando defesa aos 

autos. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Da análise dos autos verifico que merece acolhido em parte o 

pleito da parte reclamante. Ficou evidente que o imbróglio ocorreu por 

culpa exclusiva da má prestação de serviços da reclamada, que não 

preencheu corretamente o endereço do reclamante na documentação de 

venda do veículo, pois que o mesmo forneceu seu endereço em Matupá 

corretamente, conforme solicitado pela reclamada, contudo o endereço 

veio errôneo na documentação, bem como no não recolhimento do ICMS. 

Tal fato acarretou a demora para retirada do documento do veículo que 

levou a perda da isenção do IPVA concedida pelo Estado de Mato Grosso 

a veículos novos. No caso, caracterizado está o defeito do serviço e o 

dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. No que concerne à fixação do valor que corresponda a 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 
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arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Quanto ao dano material vejo 

que devida a devolução do valor pago em razão da diferença do ICMS, 

visto que este é um imposto indireto, ou seja, seu valor está embutido no 

valor do produto, sendo o seu recolhimento de obrigação da reclamada. 

Devido também o pagamento do valor relativo à perda da vantagem de 

isenção do IPVA visto que ocorrida por culpa da reclamada. Porém, tenho 

que tais valores devem ser reembolsados de forma simples, totalizando o 

valor de R$ 2.992,47 (dois mil novecentos e noventa e dois reais e 

quarenta e sete centavos). Ante o exposto e, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

para CONDENAR a reclamada a) a pagar a quantia de R$ 2.992,47 (dois 

mil novecentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos), a título 

de danos materiais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do 

desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; 

e b) a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização 

por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida 

e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). À 

consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza 

Leiga Homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. MATUPÁ, 

30 de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em 

Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-94.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANK PEREIRA FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000011-94.2017.8.11.0111. REQUERENTE: VALDEIR PEREIRA DE 

ARAUJO REQUERIDO: FRANK PEREIRA FERNANDES Dispensando o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente demanda comporta 

julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do CPC. O Reclamante 

alega vendeu ao reclamado o veículo em 2014 e desta forma recai sobre 

ele a responsabilidade de transferir o bem para seu nome, porém este se 

manteve inerte, permanecendo o autor como o proprietário do carro. 

Designada audiência de conciliação restou infrutífera, comparecendo 

todas a partes, contudo a parte reclamada deixou de apresentar 

contestação, gerando sua revelia, conforme artigo 344, CPC, gerando 

presunção de veracidade dos fatos apresentados, não tirando do autor a 

necessidade de prova do direito ao alegado. O Reclamado em audiência 

de conciliação alega que adquiriu o veículo do Reclamante, e, 

posteriormente alienou o bem para terceiro, porém o veículo também não 

foi transferido. Da análise do processo e dos documentos a ele 

acostados, verifica-se que o Reclamado confessa que adquiriu o veículo 

objeto da demanda do Reclamante, e, também que não efetuou a 

transferência deste para seu nome. Do mesmo modo, não restou provado 

pelo Reclamado que o veículo foi vendido para o proprietário da empresa 

Auto Elétrica Irmãos Kihara, tampouco que este último o tenha vendido 

para o dono da Auto Elétrica Motek em Guarantã do Norte-MT. Registra-se, 

também que o Reclamado não contestou a alegação do Reclamante de que 

teria adquirido o veículo no ano de 2014. Sendo assim, entendo que o 

Reclamado, ao adquirir o carro, assumiu ser o único responsável pela 

transferência do veículo para seu nome e de efetuar pagamento dos 

impostos e outros encargos que recaíssem sobre o veículo a partir da 

data da venda - 2014-, inclusive sobre eventuais danos causados a 

terceiros. Portanto, restou demonstrado que o Reclamado não cumpriu 

com as obrigações assumidas contratualmente, uma vez que não realizou 

a transferência do veículo junto ao Detran, tampouco efetuou o pagamento 

dos encargos gerados após a compra deste. Desta feita, concluo que a 

conduta do Reclamado gerou inúmeros prejuízos ao Reclamante, devendo, 

portanto, ser realizada a transferência do veículo e dos débitos objeto da 

demanda para o seu nome. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA - DANO MORAL - COMPRA 

E VENDA DE VEÍCULO - NEGÓCIO JURÍDICO CONSISTENTE NA 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO, PELA AUTORA, COM PAGAMENTO 

PARCIAL DO PREÇO MEDIANTE ENTREGA DE VEÍCULO USADO, DE SUA 

PROPRIEDADE - RÉ QUE ACEITA OS TERMOS - ATO JURÍDICO 

CELEBRADO - RÉ QUE RECEBE O VEÍCULO USADO E O ALIENA A 

TERCEIRO - FALTA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN - AUSÊNCIA 

DE PAGAMENTO DO IPVA E DA REGULARIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO - 

INCIDÊNCIA, AINDA, DE MULTAS DE TRÂNSITO - RÉ QUE TEVE SEU NOME 

INSCRITO PERANTE A SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO PELOS 

DÉBITOS CUMULADOS DECORRENTES DA FALTA DE PAGAMENTO DO 

IPVA, MULTAS E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO - RECUSA DA INSCRIÇÃO 

ESTADUAL DE EMPRESA QUE ESTAVA SENDO CRIADA PELO SEU 

MARIDO - FALTA DE ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA 

- ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RÉ QUE GERA O DEVER DE INDENIZAR O 

DANO MORAL OCASIONADO À AUTORA - SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MS - AC: 22422 MS 

2011.022422-6, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 

16/08/2011, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/08/2011). Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

julgo PROCEDENTE a ação para CONDENAR o reclamado na obrigação de 

fazer de transferência da titularidade do veículo. DETERMINO ainda que 

seja encaminhado OFÍCIO ao DETRAN/MT para que este proceda à 

transferência do veículo e de todos e quaisquer débitos gerados a partir 

da venda do veículo, ou seja, ano 2014, para o Reclamado, Sr. FRANK 

PEREIRA FERNANDES - CPF: 073.634.501-96. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença 

à homologação do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de janeiro de 

2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição Legal.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

8010026-03.2017.8.11.0111. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA ALVES DA 

SILVA PAVAN REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. A presente demanda comporta julgamento antecipado, conforme 

art. 330, inc. I, do CPC. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em 

face da ENERGISA SA. Ressai dos autos que a parte Requerente busca 

que a reclamada seja compelida a realizar a remoção de poste que 

dificulta o funcionamento de seu comércio, visto que em consulta à 

reclamada a mesma cobrou pela remoção do post. Requer assim que a 

remoção seja realizada de forma gratuita. Em sua defesa a parte 

Requerida argumentou pela improcedência do pedido eis que a Resolução 

nº 414/ANEEL/2010 e Resolução Normativa n º 250/2007 autorizam a 

cobrança pelo serviço, e no caso a remoção do poste não se trata de 

interesse público e sim privado da reclamante. Não há preliminares. A 

prova documental colacionada aos autos demonstra de forma inequívoca 

a aprovação, pela parte Requerida em 05/05/2016, de obra para 

deslocamento do poste objeto da demanda, trazendo nesta aprovação o 

orçamento e tempo para realização da obra. Os serviços passíveis de 

cobrança pela concessionária estão dispostos no art. 102 da Resolução 

nº 223/03 da ANEEL, in verbis: “Os serviços cobráveis, realizados 

mediante solicitação do consumidor, são os seguintes: (...)XIII – 

deslocamento ou remoção de poste;”. Portanto, não é ilegal a cobrança 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 790 de 1001



pela remoção de poste, cabe agora verificar se há interesse público na 

remoção ou não. Da análise dos autos, concluo que não há interesse 

público na remoção. É evidente que o comercio da reclamante necessita 

de todo o espaço frontal, visto que lida com veículos de grande porte. 

Pelas fotografias acostadas é possível ver que nem mesmo muros frontais 

existem na localidade e que o intuito de remoção do poste, até mesmo pela 

narrativa da reclamante, é única e exclusiva para melhoria de seu 

empreendimento econômico, não trazendo ao publico nenhum benefício 

imediato ou mediato, a não ser o estético. É evidente que quando do 

planejamento de um empreendimento econômico, o empreendedor deve 

levar em consideração o ambiente físico onde fará suas instalações, 

contudo o poder público não pode arcar com gastos que visam 

estritamente ganho econômico particular, como é o caso em questão. Além 

não ficou provado nos autos que a instalação do poste ocorreu após a 

abertura do negócio em questão ou que ete obstrui único local de entrada 

para o comércio, o que evidenciaria falha na prestação de serviços pela 

reclamada, entretanto não é esta a situação em comento. Inclusive tal 

orientação é seguida pela jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA 

ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À SEGURANÇA OU 

LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. OBRA QUE DEVE SER 

CUSTEADA EM PARTE PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. O deslocamento do poste da 

rede de energia elétrica, quando não demonstrado que, por sua 

localização, obstrui o acesso ao imóvel ou causa risco à segurança dos 

que ali transitam ou residem, deve ser, em parte, suportado pelo 

consumidor, nos termos do art. 44, inciso VII, e art. 102, incisos XIII e XIV, 

da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. A conduta da concessionária, ao 

apresentar orçamento ao usuário e aguardar o custeio da obra para sua 

realização, não se revela ilegal ou abusiva, não sendo desencadeadora 

dos danos morais (transtornos e frustrações) alegadamente sofridos. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70079916243, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo 

Bandeira Pereira, Julgado em 12/12/2018). (TJ-RS - AC: 70079916243 RS, 

Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 12/12/2018, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/01/2019) Portanto, não trouxe a parte reclamante qualquer motivo 

hábil a justificar a remoção sem custos ao consumidor. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito em Substituição Legal.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000109-45.2018.8.11.0111. REQUERENTE: AMADEUS VIEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CLAUDIO DOS SANTOS, VULGO GAGO SENTENÇA 

Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente 

demanda comporta julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do 

CPC. Trata-se de ação de cobrança aduzindo, em síntese, que é credor do 

Promovido do importe de R$ 150,00 referente a compras de mercadorias. 

Declarou que o devedor vem se esquivando de adimplir a dívida, razão 

pela qual pugna pela condenação do promovido ao pagamento do valor 

descrito. Juntou documentos à inicial. Designada audiência de conciliação 

esta restou inexitosa, eis que o Promovido mesmo intimado, não 

compareceu na solenidade, bem como não apresentou contestação, 

requerendo a parte autora a revelia do requerido. Em conformidade com o 

Enunciado 20, cabe à parte ré comparecer à audiência ou tratando-se de 

pessoa jurídica ser representada por preposto, caso contrário, serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: 

“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” 

Assim, uma vez comprovado pelo Autor a subsistência da dívida cumpria 

à parte ré provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo 

ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 333, II do CPC, o 

que não o fez. Diante disso, a procedência do pedido é medida de rigor. 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 1200,00 (mil e 

duzentos reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 

desde a data da citação e atualização monetária pela variação do 

INPC/IBGE, desde a data do vencimento dos títulos. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de 

janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição 

Legal.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000169-18.2018.8.11.0111. REQUERENTE: INARA APARECIDA GRAFF 

REQUERIDO: UNIVERSIDADE NORTE DO PARANA - UNOPAR Dispensando 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente demanda 

comporta julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do CPC. No 

mérito, alega a parte reclamante que recebeu cobranças da reclamda por 

matérias já pagas, mas teve que pagar mesmo assim o boleto pois a 

reclamda poderia negativar seu nome. Mesmo após pagar o boleto, 

novamente receber cobrança da reclamda em razão do boleto já pago em 

duplicidade sem ter qualquer solução para seu problema. Requer assim o 

reembolso do valor pago de forma errada, bem como indenização por 

danos morais. A reclamada trouxe aos autos contestação desconexa e 

genérica. Analisando detidamente os autos verifica-se que os documentos 

que instruíram a exordial comprovam as alegações autoral, tendo o 

demandante se desincumbido do ônus que lhe recai (artigo 373, I, CPC). 

Por outro lado, a ré não demonstrou qualquer fato modificativo, extintivo ou 

impeditivo do direito do autor, na toada do que estabelece o artigo 373, II, 

do CPC. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo 

manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, restou 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a prova da 

existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou 

devidamente comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva 

do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação 

de indenizar deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste 

ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 791 de 1001



14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados ao Reclamante. Mormente, ao 

contrário do esperado, a parte ré não logrou êxito em comprovar que 

efetivamente tomou os cuidados cabíveis diante do caso, ônus que lhe 

incumbia face à inversão do ônus da prova, conforme a inteligência do 

artigo 6º do CDC. Assim, tenho que restou comprovada a desídia da 

Reclamada ao realizar cobrança de valor não devido, e não suficiente 

encaminhar o nome da reclamante para os órgãos de negativação por 

fatura já paga. Trata-se, portanto, de dano in re ipsa, que prescinde de 

prova de efetivo prejuízo, pois presumido, conforme as regras de 

experiência comum. Assim, demonstrada a responsabilidade civil da 

empresa Reclamada, deve esta ser condenada a indenizar a parte 

Reclamante pelos danos sofridos, decorrente desse cancelamento 

injustificado, que resultou em desconforto, aflição, indignação e outros 

transtornos. Já no que concerne a fixação do valor que corresponda à 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No tocante ao dano material 

vejo devida a devolução da quantia paga indevidamente no valor de R$ 

703,95 (setecentos e três reais e noventa e cinco centavos) de forma 

simples. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para CONDENAR a ré a 

pagar ao autor a quantia de: a) R$ 703,95 (setecentos e três reais e 

noventa e cinco centavos), a título de danos materiais, corrigidos 

monetariamente (INPC) do efetivo prejuízo, conforme o disposto na Súmula 

43 do STJ, e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação 

(artigos 240 do CPC, e 405 CC); e b) R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença 

(Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da 

citação (artigos 240 do CPC, e 405 CC). Sem custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM(a). Juiz(a) de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  L u c i a n a  G o m e s  d e  F r e i t a s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. MATUPÁ, 31 de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito em Substituição Legal.
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Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000082-96.2017.8.11.0111. REQUERENTE: ADEMILSON MARIO RAMOS 

REQUERIDO: ANCELMO BENTO DOS SANTOS Dispensando o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente demanda comporta 

julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do CPC. O Reclamante 

alega vendeu ao reclamado o veículo em 27/10/2016 e desta forma recai 

sobre ele a responsabilidade de transferir o bem para seu nome, porém 

este se manteve inerte, permanecendo o autor como o proprietário do 

carro. Além este deixou de pagar o restante do valor da venda. Requer 

assim a transferência do veículo bem como o pagamento do valor de $R 

500,00 (quinhentos reais). Designada audiência de conciliação restou 

infrutífera, deixando de comparecer o reclamado, gerando sua revelia, 

conforme artigo 344, CPC e Súmula 12, das Turmas Reunidas dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, gerando presunção de 

veracidade dos fatos apresentados, não tirando do autor a necessidade 

de prova do direito ao alegado. Os documentos carreados ao processo 

comprovam com saciedade que a parte reclamada, ao adquirir a veículo, 

assumiu ser a única responsável pelo pagamento dos impostos e outros 

encargos que recaíssem sobre o veículo a partir da data da venda em 

27/10/2016, inclusive sobre eventuais danos causados a terceiros. 

Contudo, restou demonstrado que a parte Reclamada não cumpriu com as 

obrigações assumidas contratualmente, uma vez que não registrou junto 

ao Detran o comunicado de venda do veículo, tampouco efetuou o 

pagamento dos encargos e multas gerados após a compra deste. E ficou 

comprovado que a reclamante honrou com suas obrigações fornecendo a 

documentação necessária para transferência da titularidade do veículo. 

Desta feita, devida é a transferência do veículo para nome da reclamada, 

bem como de todas as dívidas referentes ao bem a partir de 08/092015 

sejam transferidas para o reclamado sr. ANCELMO BENTO DOS SANTOS - 

CPF: 571.227.251-20 e retiradas do nome da reclamante e excluídos os 

protestos. De outro, comprovado pelo Autor a subsistência da dívida 

através do contrato devidamente assinado, cumpria a parte ré provocar o 

contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do 

direito do autor, nos termos do artigo 333, II do CPC, o que não o fez. Ante 

o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

julgo PROCEDENTE a ação para CONDENAR o reclamado na obrigação de 

fazer de transferência da titularidade do veículo e ao pagamento do valor 

R$500,00 (quinhentos reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês desde a data da citação e atualização monetária pela 

variação do INPC/IBGE, desde a data do vencimento da obrigação. 

DETERMINO ainda que seja encaminhado OFÍCIO ao DETRAN/MT para que 

este proceda à transferência do veículo e de todos e quaisquer débitos 

gerados a partir da venda do veículo, ou seja, 27/10/2016, para o 

Reclamado, sr. ANCELMO BENTO DOS SANTOS - CPF: 571.227.251-20. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do(a) MM(a). Juiz(a) de 

Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. MATUPÁ, 31 de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito em Substituição Legal.
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EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

8010228-48.2015.8.11.0111. REQUERENTE: GRASIELI ROSA PEREIRA 

REQUERIDO: ANDREA LAMEGO SCABENI Dispensando o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente demanda comporta 

julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do CPC. Noticia a parte 

Reclamante desde a realização de um curso com o marido da reclamada, 

ela lhe tira a paz e o sossego e que no mês de outubro de 2016 começou 

novamente a receber mensagens da reclamada com conteúdo de injuria e 

difamatório, onde a acusa de conduta promiscua tendo até mesmo vídeos 

e fotos pornográficas. É o teor de algumas mensagens: “(..)VOCÊ TEM 

TODA RAZÃO, O MEU ESPOSO É O QUE É HOJE POR QUE AO LADO 

DELE EXISTE UMA GRANDE MULHER. E ELE DIZ QUE NÃO ABRE MÃO 

POR NADA NESSE MUNDO QUE NÃO SERIA QUALQUER VADIA QUE IRIA 

NOS SEPARAR ENQUANTO VOCÊ (NÃO VOU DIZER AQUI QUE VC SE 

COMPORTA COMO UMA CADELA NO CIO .......) (...) ” (sic) E: “Porque vc 

falou o nome da veronica, vc sabe q a sua esposa ela tem uma arma e já 

ameaçou de fazer algu com os meus filhos e comigo pelo amor de Deus, 

sua mulher apronta, e vc fica colocando pessoa no meio e nao e so video 

dela transando dentro do presídio são nuitas fotos e ela não fica so com 

um nao.” (sic) E: “(...) Não só com o meu esposo. Lembra q eu te procurei 

para fala com vc sobre sua esposa pelo jeito não sei se vc curti isso. Hoje 

ela esta com um agente prisional tem videos rolando pelos celulares sexo 

dentro da cadeia publica a e sem falar com os bombeiros ela é conhecida 

como a prostituta da saúde, eu conheço a anos toda sua familia ak 

pessoas respeitadas cristã, eu não queria isso aquentei todos esses anos 
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por amor aos meus filhos ao matrimonio” (sic) Deste modo pleiteia 

indenização por danos morais pela situação de vexame a que foi 

submetida. Em sua defesa a parte Reclamada reconhece a prática de 

todos os atos narrados, aludindo que “O rancor e a angústia que 

assomaram a promovida foram tantos, que a única forma de se extravasar 

tais sentimentos foi o envio das mensagens, ora taxadas de ofensivas.” 

(sic) Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. Sem nenhuma 

dúvida, o teor das mensagens de texto encaminhadas pela Ré, bem como 

o ato encaminhar tais mensagens ao marido da reclamante (que também é 

pessoa casada) a acusando de ter conduta promíscua com outras 

pessoas sem o mínimo lastro de prova e os nomes de baixo calão ao se 

referir à reclamante, causaram danos à imagem da autora, destaca-se que 

tal situação foi inclusive confessada pela Ré. Essas premissas forçam 

reconhecer a procedência dos pedidos.Ademais, sobre o referido tema, 

tem decidido os tribunais: AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

Autor, advogado, alegou ter sido chamado pela ré de "pilantra" e 

"advogadozinho de porta de cadeia" em ambiente público, e na presença 

de terceiros. Danos morais. Ocorrência. A ré não negou os fatos, apenas 

sua ilicitude ou o potencial danoso das palavras. As expressões 

verbalizadas têm significados pejorativos e, sem dúvidas, ofendem a 

dignidade, o decoro e a imagem profissional de qualquer pessoa. As 

manifestações foram dirigidas propositalmente a terceiros, portanto é 

possível concluir que a ré teve efetiva intenção de lesar o autor. Quantum 

fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Honorários advocatícios fixados 

em 10% do valor da condenação. Sentença reformada. Recurso 

parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 02150284520058260100 SP 

0215028-45.2005.8.26.0100, Relator: Ana Lucia RomanholeMartucci, Data 

de Julgamento: 08/05/2014, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 12/05/2014) RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. 

OFENSA À HONRA. Alegação de existência de ação penal pendente de 

julgamento em que são apurados os mesmos fatos que embasam a 

demanda. Desnecessidade de suspensão do processo. Preliminar 

rejeitada. O direito à honra é protegido de forma ampla no ordenamento 

jurídico, de modo que é assegurada a responsabilidade por danos 

decorrentes de sua violação, ainda que a ofensa atinja apenas a figura 

que cada um tem de si. Expressões como "ladrão", "pilantra" e "sacana", 

utilizadas com relação à atuação profissional do autor, no exercício da 

advocacia, maculam a dignidade, o decoro e a imagem profissional. Danos 

morais caracterizados. Redução do valor da indenização para 

R$15.000,00. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 

22074120098260168 SP 0002207-41.2009.8.26.0168, Relator: Milton 

Carvalho, Data de Julgamento: 11/10/2012, 4ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/10/2012) Portanto, os fatos são incontroversos e a 

ação impende ser julgada procedente sendo desnecessário efetuar 

maiores fundamentações, nos termos do artigo 20, da Lei nº 9.099/95. 

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 1.000,00 (mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, 

I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido paraCONDENAR a 

reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC) 

a partir desta data. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do(a) 

MM(a). Juiz(a) de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana 

Gomes de Freitas Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. MATUPÁ, 31 de janeiro de 2020. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-04.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

LAUDETE BIANCHIM TAVARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME MARINI GERALDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000017-04.2017.8.11.0111. REQUERENTE: LAUDETE BIANCHIM 

TAVARES, ARLINDO SANTOS DA SILVA REQUERIDO: GUILHERME MARINI 

GERALDO Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A 

presente demanda comporta julgamento antecipado, conforme art. 330, 

inc. I, do CPC. Cuida-se de reclamação objetivando o recebimento de 

indenização por danos materiais decorrentes da colisão veicular ocorrida 

entre os carros dos reclamantes e o carro do reclamado. Segundo 

alegado, a colisão ocorreu em razão do reclamado não observar as 

devidas cautelas e acabou por atingir dois veículos que se encontravam 

estacionados na rua. Da colisão resultou em danificação nos carros dos 

Autores. A parte Reclamada apresentou tempestiva Contestação aduzindo 

em síntese, que não ocasionou o acidente e, portanto, não há o dever de 

indenizar. Da análise acurada dos documentos carreados aos autos, 

verifico que existe a citada verossimilhança das alegações das partes 

Autoras, haja vista que a colisão entre os veículos é fato incontroverso 

(reconhecido pela parte Reclamada e atestado por meio do Boletim de 

Ocorrência lavrado). Isto é, pelo contexto probatório coligido, convenci-me 

da real existência do imbróglio narrado na inicial, de modo que comporta 

acolhimento o pedido autoral. É certo que tal acidente se desenrolou por 

conduta de direção sem a devida atenção por parte do motorista 

reclamado, visto que, cabia ao reclamado se atentar à via a que estava 

ingressando e se atentar aos carros estacionados, portanto o reclamada 

colidiu com carros que estavam parados, sendo assim sua a única 

responsabilidade pelo acidente, conforme determina o art. 28 e 29 do 

Código de Transito Brasileiro. Neste sentido: CIVIL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MARCHA À RÉ. COLISÃO EM SAÍDA DE 

VAGA DE ESTACIONAMENTO. INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE 

TRÂNSITO E DAS CAUTELAS RECLAMADAS POR QUEM REALIZA 

PERIGOSA MANOBRA. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA AO 

VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA PARADO NO ESTACIONAMENTO E FOI 

COLIDIDO COM O VEÍCULO QUE REALIZAVA A MANOBRA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É DEVER DO 

MOTORISTA QUE PRETENDE EMPREENDER A MANOBRA DENOMINADA 

MARCHA À RÉ, PERIGOSA POR SUA NATUREZA, ADOTAR CUIDADOS E 

CAUTELAS REDOBRADOS, PELO FATO DE TER SUA VISIBILIDADE 

DIMINUÍDA. 2. ATUA CULPOSAMENTE (IMPRUDÊNCIA) E ASSUME A 

OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO, O MOTORISTA QUE, AO TENTAR 

SAIR DE VAGA EM ESTACIONAMENTO, EMPREENDE A MANOBRA DE 

MARCHA À RÉ, SEM ADOTAR AS CAUTELAS QUE A PERIGOSA 

MANOBRA REQUER E, SEM ATENTAR PARA AS CONDIÇÕES DE 

TRÂNSITO REINANTES NO LOCAL NAQUELE MOMENTO, COLIDE O 

PÁRA-CHOQUE TRASEIRO DE SEU VEÍCULO COM O VEÍCULO QUE SE 

ENCONTRAVA PARADO NO LOCAL (ARTIGOS 186 E 927, DO CÓDIGO 

CIVIL). 3. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS 

FUNDAMENTOS, COM A SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO DE 

ACÓRDÃO, NA FORMA DO ARTIGO 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENO O 

RECORRENTE VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR 

DA CONDENAÇÃO, MAIS CUSTAS PROCESSUAIS. (TJ-DF - ACJ: 

20120111840059 DF 0184005-71.2012.8.07.0001, Relator: ALVARO LUIZ 

CHAN JORGE, Data de Julgamento: 24/09/2013, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 07/10/2013 . Pág.: 310) Assim, entendo estar comprovado nos 

autos os danos materiais, em razão dos documentos apresentados pelas 

partes reclamantes, sendo, portanto, devido no valor comprovado no 

importe de R$ 6.377,00 (seis mil trezentos e setenta e sete reais). Não há 

pedido de indenização por danos morais. Pelo exposto, julgo PROCEDENTE 

o pedido dos Reclamantes em desfavor da parte Reclamada, nos termos 

do art. 487, inciso I do CPC, para Condená-la ao pagamento de 
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indenização por dano material no valor de R$ 6.377,00 (seis mil trezentos 

e setenta e sete reais), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação, e corrigido pelo INPC, a partir da data do evento danoso 

(colisão). Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do(a) MM(a). 

Juiz(a) de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes 

de Freitas Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. MATUPÁ, 31 de janeiro de 2020. Evandro Juarez 

Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-70.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL PELISSARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000269-70.2018.8.11.0111. REQUERENTE: MICHEL PELISSARI 

REQUERIDO: AVIANCA VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta (ID. 21446882). Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-72.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000340-72.2018.8.11.0111. REQUERENTE: ANTONIO FERREIRA BENTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta (ID. 22350594). Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-60.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYAN MACEDO ROSSI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000108-60.2018.8.11.0111. REQUERENTE: LUIZ RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: RAYAN MACEDO ROSSI SENTENÇA Dispensando o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente demanda comporta 

julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do CPC. Noticia a parte 

Reclamante que são credoras da importância de R$1.150,00 (mil cento e 

cinquenta reais), representada pelo contrato de compra e venda 

apresentado na inicial; que já tentou por várias vezes receber seu crédito 

de forma amigável, mas todas elas resultaram insatisfatórias, não 

restando alternativa senão propor a presente medida judicial objetivando a 

recuperação de seu crédito. Designada audiência de conciliação restou 

infrutífera, comparecendo todas a partes, contudo a parte reclamda 

deixou de apresentar contestação, gerando sua revelia, conforme artigo 

344, CPC, gerando presunção de veracidade dos fatos apresentados, não 

tirando do autor a necessidade de prova do direito ao alegado, qual seja a 

existência da dívida. Assim, uma vez comprovado pelo Autor a 

subsistência da dívida através do contrato devidamente assinado, cumpria 

a parte ré provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo 

ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 333, II do CPC, o 

que não o fez. Ante o exposto, com fundamento no artigo 20, da Lei 

9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando a reclamada ao 

pagamento do valor R$1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação e 

atualização monetária pela variação do INPC/IBGE, desde a data do 

vencimento da obrigação. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM(a). Juiz(a) de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  L u c i a n a  G o m e s  d e  F r e i t a s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. MATUPÁ, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-82.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

TURATTI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA ROSA PIRES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000307-82.2018.8.11.0111. REQUERENTE: TURATTI & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: ANTONIA ROSA PIRES FERREIRA Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Pois bem. Compulsando 

os autos verifico que, na ocasião da audiência de conciliação, a parte 

autora, deixou de comparecer embora devidamente intimada (ID 

19354633), bem como não justificou sua ausência. Conforme dispõe o art. 

51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, extingue-se o processo “quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Ante o 

exposto, considerando que a parte autora não compareceu a audiência de 

conciliação designada, apesar de devidamente intimada, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com as baixas necessárias. Evandro Juarez Rodrigues 

Juiz de Direito Em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000912-91.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

SILMAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILIA BEZERRA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000912-91.2019.8.11.0111. REQUERENTE: SILMAR DE SOUZA 

REQUERIDO: MARILIA BEZERRA PEREIRA Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Pois bem. Compulsando os autos 

verifico que, na ocasião da audiência de conciliação, a parte autora, 

deixou de comparecer embora devidamente intimada (ID 25802209), bem 

como não justificou sua ausência. Conforme dispõe o art. 51, inciso I, da 

Lei n. 9.099/95, extingue-se o processo “quando o autor deixar de 
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comparecer a qualquer das audiências do processo”. Ante o exposto, 

considerando que a parte autora não compareceu a audiência de 

conciliação designada, apesar de devidamente intimada, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com as baixas necessárias. Evandro Juarez Rodrigues 

Juiz de Direito Em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-90.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LEAO 01609741196 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LEAO LOPES OAB - 016.097.411-96 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ANTUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000343-90.2019.8.11.0111. REQUERENTE: ROSANGELA LEAO 

REPRESENTANTE: ROSANGELA LEAO LOPES REQUERIDO: MARIA 

APARECIDA ANTUNES Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei nº 9.099/95. Pois bem. Compulsando os autos verifico que, na 

ocasião da audiência de conciliação, a parte autora, deixou de 

comparecer embora devidamente intimada (ID 24058850), bem como não 

justificou sua ausência. Conforme dispõe o art. 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95, extingue-se o processo “quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Ante o exposto, considerando que 

a parte autora não compareceu a audiência de conciliação designada, 

apesar de devidamente intimada, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as 

baixas necessárias. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-02.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR ELIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENILTON SANTOS RIBEIRO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000420-02.2019.8.11.0111. REQUERENTE: ANTENOR ELIAS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: JOSENILTON SANTOS RIBEIRO EIRELI - ME Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Pois bem. Ante o teor do termo de audiência de conciliação (ID 

23787345), considerando que as partes compuseram-se amigavelmente, 

HOMOLOGO o acordo e, JULGO extinto o processo com resolução de 

mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-60.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LEAO 01609741196 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LEAO LOPES OAB - 016.097.411-96 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO GOMES AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000345-60.2019.8.11.0111. REQUERENTE: ROSANGELA LEAO 

01609741196 REPRESENTANTE: ROSANGELA LEAO LOPES REQUERIDO: 

ADRIANO GOMES AGUIAR Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Pois bem. Ante o teor do termo 

de audiência de conciliação (ID 24290382), considerando que as partes 

compuseram-se amigavelmente, HOMOLOGO o acordo e, JULGO extinto o 

processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000322-51.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

TURATTI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE APARECIDA GUIMARAES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000322-51.2018.8.11.0111. EXEQUENTE: TURATTI & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: VALDETE APARECIDA GUIMARAES DOS SANTOS Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Pois bem. Ante o teor do termo de audiência de conciliação (ID 

26774999), considerando que as partes compuseram-se amigavelmente, 

HOMOLOGO o acordo e, JULGO extinto o processo com resolução de 

mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-98.2015.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

IONES RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MATUPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER KOCHHANN OAB - MT7678/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

8010160-98.2015.8.11.0111. REQUERENTE: IONES RODRIGUES PEREIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE MATUPA Vistos. Trata-se de ação de 

reparação de danos ajuizada por IONES RODRIGUES PEREIRA em face do 

MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT, ambos qualificados nos autos. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Art. 3º O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o 

salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de 

Processo Civil; III - a ação de despejo para uso próprio; IV - as ações 

possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no 

inciso I deste artigo. (...) Todavia, no artigo 8 do referido texto legal, exclui 

da competência dos Juizados Especiais o incapaz, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 

e o insolvente civil. Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar matérias contra administração 

pública direta, autarquias, fundações e empresas públicas. Pelo exposto, 
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reconheço a incompetência deste Juizado Especial em razão da pessoa e, 

consequentemente, DECLINO da competência para o processamento do 

presente feito, determinando a sua remessa ao Juízo Comum desta 

Comarca. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010182-93.2014.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

OTACIANA ALVES COUTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELO HORIZONTE CONFECÇÕES-ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

8010182-93.2014.8.11.0111. EXEQUENTE: OTACIANA ALVES COUTINHO 

EXECUTADO: BELO HORIZONTE CONFECÇÕES-ME Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que foi expedida intimação pessoal à parte autora para promover 

o regular prosseguimento do feito. No entanto, embora devidamente 

intimada a parte exequente se manteve inerte, conforme certificado à ID 

25864779. Nesse sentido, determina o artigo 485, III do CPC/2015, 

combinado com o § 1º do mesmo dispositivo legal, que, intimada a parte 

pessoalmente, a dar andamento no feito, deve a questão ser sanada no 

prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento do processo e extinção da 

lide, sem apreciação do mérito. Pelo exposto, considerando que, mesmo 

intimada pessoalmente, a parte autora não adotou as providências que lhe 

cabiam, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, e determino o arquivamento dos 

autos. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as 

baixas necessárias. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-64.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LEAO 01609741196 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FERREIRA PEREIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

8010009-64.2017.8.11.0111. REQUERENTE: ROSANGELA LEAO 

01609741196 REQUERIDO: MANOEL FERREIRA PEREIRA JUNIOR Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que foi expedida intimação pessoal à parte 

autora para promover o regular prosseguimento do feito. No entanto, 

embora devidamente intimada a parte requerente se manteve inerte, 

conforme certificado à ID 28193882. Nesse sentido, determina o artigo 

485, III do CPC/2015, combinado com o § 1º do mesmo dispositivo legal, 

que, intimada a parte pessoalmente, a dar andamento no feito, deve a 

questão ser sanada no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento do 

processo e extinção da lide, sem apreciação do mérito. Pelo exposto, 

considerando que, mesmo intimada pessoalmente, a parte autora não 

adotou as providências que lhe cabiam, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, e 

determino o arquivamento dos autos. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas necessárias. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-85.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO DE MATUPA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MELZ RHODEN (REQUERIDO)

REBECA ELISA BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

8010027-85.2017.8.11.0111. REQUERENTE: CENTRO EDUCACIONAL 

INTEGRADO DE MATUPA LTDA - ME REQUERIDO: ANDERSON MELZ 

RHODEN, REBECA ELISA BEZERRA Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos verifico que 

foi expedida intimação pessoal à parte autora para promover o regular 

prosseguimento do feito. No entanto, embora devidamente intimada a parte 

requerente se manteve inerte, conforme certificado à ID 25902173. Nesse 

sentido, determina o artigo 485, III do CPC/2015, combinado com o § 1º do 

mesmo dispositivo legal, que, intimada a parte pessoalmente, a dar 

andamento no feito, deve a questão ser sanada no prazo de 05 dias, sob 

pena de arquivamento do processo e extinção da lide, sem apreciação do 

mérito. Pelo exposto, considerando que, mesmo intimada pessoalmente, a 

parte autora não adotou as providências que lhe cabiam, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, e determino o arquivamento dos autos. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas 

necessárias. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição 

legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-51.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000128-51.2018.8.11.0111. REQUERENTE: VALDECIR SOARES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que foi expedida intimação pessoal à parte autora para promover o regular 

prosseguimento do feito. No entanto, a diligência restou negativa, uma vez 

que o requerente não foi localizado no endereço indicado, consoante 

certidão acostada aos autos (ID 24963777). Pois bem, prescreve 

parágrafo único do artigo 274 do CPC que: “Presumem-se válidas as 

intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço.” Assim, outra alternativa não há 

senão considerar válida a intimação feita no endereço informado na inicial. 

Nesse sentido, determina o artigo 485, III do CPC/2015, combinado com o § 

1º do mesmo dispositivo legal, que, intimada a parte pessoalmente, a dar 

andamento no feito, deve a questão ser sanada no prazo de 05 dias, sob 

pena de arquivamento do processo e extinção da lide, sem apreciação do 

mérito. Pelo exposto, considerando que, mesmo intimada pessoalmente, a 

parte autora não adotou as providências que lhe cabiam, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, e determino o arquivamento dos autos. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas 

necessárias. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição 

legal

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8009999-30.2011.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

R.P. ALESSIO AUTO MECANICA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GONCALO GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

8009999-30.2011.8.11.0111. EXEQUENTE: R.P. ALESSIO AUTO MECANICA 

- ME EXECUTADO: JOSE GONCALO GONCALVES Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que foi expedida intimação pessoal à parte autora para promover 

o regular prosseguimento do feito. No entanto, a diligência restou negativa, 

uma vez que o requerente não foi localizado no endereço indicado, 

consoante certidão acostada aos autos (ID 24964295). Pois bem, 

prescreve parágrafo único do artigo 274 do CPC que: “Presumem-se 

válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda 

que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação 

temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, 

fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega 

da correspondência no primitivo endereço.” Assim, outra alternativa não 

há senão considerar válida a intimação feita no endereço informado na 

inicial. Nesse sentido, determina o artigo 485, III do CPC/2015, combinado 

com o § 1º do mesmo dispositivo legal, que, intimada a parte 

pessoalmente, a dar andamento no feito, deve a questão ser sanada no 

prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento do processo e extinção da 

lide, sem apreciação do mérito. Pelo exposto, considerando que, mesmo 

intimada pessoalmente, a parte autora não adotou as providências que lhe 

cabiam, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, e determino o arquivamento dos 

autos. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as 

baixas necessárias. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000911-09.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MARCOS KIRST (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA OAB - PR0015365A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000911-09.2019.8.11.0111. REQUERENTE: JEFFERSON MARCOS KIRST 

REQUERIDO: TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA Vistos. Dispensado 

o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Pois bem. 

Ante o teor do termo de audiência de conciliação (ID 27600996) 

considerando que as partes compuseram-se amigavelmente, HOMOLOGO 

o acordo e, JULGO extinto o processo com resolução de mérito, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem 

prejuízo das determinações anteriores, considerando a manifestação de 

ID. 27567473 determino a inclusão nos autos dos procuradores 

constituídos pela empresa requerida, conforme requerido. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo. Evandro Juarez Rodrigues 

Juiz de Direito Em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-70.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

LISIANE JUBELLE WALDAMERI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000894-70.2019.8.11.0111. REQUERENTE: LISIANE JUBELLE 

WALDAMERI REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO 

DE CRÉDITO LTDA Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Pois bem. Ante o teor da manifestação de ID 

26349133, considerando que as partes compuseram-se amigavelmente, 

HOMOLOGO o acordo e, JULGO extinto o processo com resolução de 

mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-03.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PEREIRA ROSA DO AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. BULHOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000892-03.2019.8.11.0111. REQUERENTE: ELIANE PEREIRA ROSA DO 

AMARAL REQUERIDO: V. S. BULHOES Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Pois bem. Ante o teor 

do termo de audiência de conciliação (ID 27298624), considerando que as 

partes compuseram-se amigavelmente, HOMOLOGO o acordo e, JULGO 

extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-59.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA THAILA VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DA SILVA MARAFON OAB - MT12275/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000315-59.2018.8.11.0111. REQUERENTE: BARBARA THAILA VIEIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A SENTENÇA 

Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente 

demanda comporta julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do 

CPC. Sustenta a parte reclamante que contratou os serviços da empresa 

reclamada através de uma empresa de viagens na Turquia, fazendo 

tranquilamente o trecho Ankara-Guarulhos, contudo em Guarulhos soube 

que sua bagagem fora extraviada. Afirma que a mala foi entregue somente 

no dia 17/10/2018, 21 dias após a sua chagada em Guarulhos e por esta 

razão necessitou comprar roupas, razão pela qual requer reparação por 

danos morais e materiais. A reclamada em sua defesa pleiteia que deve 

ser aplicada a Convenção de Varsóvia e a Convenção de Montreal, 

datada de 28 de maio de 1999, ratificada pelo Brasil pelo Decreto nº 5.910, 

de 27 de setembro de 2006, ao caso em questão em caso de procedência 

e que não há que se falar em danos morais. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. No caso, verifico que é incontroverso que o 

extravio da bagagem ocorreu, especialmente pela confissão da ré quanto 

a ocorrência dos fatos, restando evidente que houve vício do serviço e 

que a culpa não foi do consumidor, uma vez que seus pertences não 

foram localizados no momento do desembarque. Contudo, no presente 

caso as regras do CDC não prevalecem, e de acordo com entendimento 

pacificado pelo STJ são inaplicáveis as indenizações tarifas da 

Convenção de Varsóvia (Decreto 20.704/1931) e de Montreal (Decreto 

5.910/2006), relativo aos danos ocasionados no transporte aéreo 

internacional. (STJ AgRg no REsp 1421155 / SP). É o mesmo entendimento 

do STF, emitido por meio do julgamento de Recurso de Repercussão Geral 

(tema 210, neste sentido: Recurso extraordinário com repercussão geral. 
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2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção 

de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É 

aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e 

demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às 

condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em 

voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: 

"Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os 

tratados internacionais limitadores da responsabilidade das 

transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções 

de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa 

do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de 

Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 

da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos 

acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para 

reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar 

estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá 

provimento. (STF RE 636331, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal 

Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 

10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017) Ademais, denota-se que é 

responsabilidade das empresas transportadoras, os bens transportados 

por esta, pois deve transportar as bagagens dos passageiros e levá-las 

incólumes ao seu destino, para que não seja caracterizada a má 

prestação de serviço. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados no pedido inicial, bem 

como não apresentou qualquer justificativa plausível para o extravio da 

bagagem, assim, descumprindo as regras do artigo 234 do CBA e artigo 

32 da Resolução 400/2016 da ANAC. Frisa-se que o tempo levado para 

recuperar a bagagem extraviada ultrapassou a linha do mero dissabor, 

pois a parte autora passou a conviver com uma situação inesperada que 

lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e 

preocupações no ato do desembarque. Dessa forma, demonstrada a 

responsabilidade civil da parte Reclamada, deve esta ser condenada a 

indenizar a parte Reclamante pelos danos sofridos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Quanto aos danos materiais, entendo devida a 

restituição do valor pago para aquisição de objetos pessoais, de acordo 

com as regras contidas nas Convenções de Varsóvia (Decreto 

20.704/1931) e de Montreal (Decreto 5.910/2006). Onde conforme artigo 

22, item 1, da Convenção de Montreal a responsabilidade se limita a 1000 

Direitos especiais de Saque (DES). Desta forma, conforme consulta à 

cotação de 1000 DES hoje no sítio dos Correios < 

https://apps2.correios.com.br/efi/app/moeda/moeda.php> – 23/01/2020 - 

perfazem o valor de R$ 5.776,90. Concluindo que o valor requerido em 

petição inicial ultrapassa o teto de compensação é devida a restituição em 

decorrência de danos materiais no valor de R$ 5.776,90 (cinco mil 

setecentos e setenta e seis reais e noventa centavos), de forma simples. 

III - DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para condenar a parte Reclamada: a) ao pagamento de R$ 5.776,90 

(cinco mil setecentos e setenta e seis reais e noventa centavos), a título 

de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um 

por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e b) ao 

pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com 

juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária 

(INPC) a partir desta data. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM(a). Juiz(a) de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana 

G o m e s  d e  F r e i t a s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito em Substituição Legal.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68733 Nr: 304-96.2018.811.0030

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Pierri Tepedino, Mara Regina Tayar 

Tepedino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Roberto Guerra Aguiar Júnior, Juliana 

Santos Stoppa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Amaral Amorim - 

OAB:216241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 O autor manifestou à ref. 60 pela desistência do processo.

É o relatório. Decido.

 A desistência da ação por parte da parte autora impõe a extinção do 

processo sem julgamento de mérito, sendo dispensável, no presente caso, 

o consentimento do requerido, já que não houve interesse da parte 

requerente.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII , do CPC.

Altere-se o polo passivo, excluindo ADRIANE DE OLIVEIRA BARROS, 

JOSÉ FERNANDO BETETI BARROS, SANDRA DE OLIVERIA TORCHI, ALAN 

TORCHI, WILSON DE OLIVEIRA e JANICLÉIA APARECIDA DOS SANTOS 

GUIDUGLI. Deste modo, constando apenas WILSON ROBERTO GUERRA 

AGUIAR JÚNIOR e JULIANA SANTOS STOPPA.

Custas e taxas judiciárias remanescentes deverão ser pagas pelos 

requerentes.

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P.R.I.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 78305 Nr: 860-64.2019.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Entony Luan Biulchi, Adilio Ferreira Lemes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Gomes dos 

Santos - OAB:13025/MT, Silvério Soares de Moraes - OAB:12006

 Considerando a desistência da oitiva da testemunha Luciana de Almeida 

Marques pelo advogado da defesa, hei por bem em ouvi-la como 

informante do juízo.

Certifique o retorno das cartas precatórias, e voltem-me conclusos para 

análise do pedido de liberdade provisória.

Translade-se cópia integral das gravações aos autos 82026 e façam-me 

estes conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 79213 Nr: 1252-04.2019.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josivaldo Marques de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYGIA MARCIA CORREA DE 

ALMEIDA - OAB:19649/O

 Com o retorno das cartas precatórias, abre-se vista as partes para 

apresentação de memoriais, após voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 78084 Nr: 748-95.2019.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Antunes de Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 Dê-se vista dos autos às partes para apresentação finais no prazo legal.

Com os memoriais, voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 71383 Nr: 1396-12.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Guarantã do Norte/MT e 

Rosário Oeste/MT, cancelo a audiência anteriormente aprazada, a qual 

será designada conforme pauta do Juízo.

Vale a presente como carta precatória, mandado e ofício no que couber, 

tendo em vista a urgência que o caso requer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 60793 Nr: 4156-02.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilamar Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Guarantã do Norte/MT e 

Rosário Oeste/MT, cancelo a audiência anteriormente aprazada, a qual 

será designada conforme pauta do Juízo.

Vale a presente como carta precatória, mandado e ofício no que couber, 

tendo em vista a urgência que o caso requer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 60922 Nr: 4205-43.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itelvina Conceição de Castro Idalino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Guarantã do Norte/MT e 

Rosário Oeste/MT, cancelo a audiência anteriormente aprazada, a qual 

será designada conforme pauta do Juízo.

Vale a presente como carta precatória, mandado e ofício no que couber, 

tendo em vista a urgência que o caso requer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48776 Nr: 489-42.2015.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GFN, DdNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luzardo Thomas de Aquino 

- OAB:11026, Veronica Nonato Cavallari - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 557,00 (quinhentos e cinquenta e sete 

reais).

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS na forma do 

art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 12/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 43273 Nr: 1295-48.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Pereira Diniz Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Maternidade Laura de Vicunã, 

Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Jorge Basílio de Oliveira 

- OAB:MT - 14.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 Para o exercício do encargo, na forma do art. 465, do CPC, nomeio a 

perita-médica MAÍRA ATALLAH MONREAL LENTISCO, CRM 9006/MT, 

Endereço: Rua Flamboyants, nº 1.020; Bairro Centro, em Guarantã do 

Norte/MT, CEP: 78520-000, e-mail: mairamonreal@yahoo.com.br. Fixo os 

honorários periciais em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta Reais), a 

serem depositados pelos requeridos, no prazo de 10 (dez) dias, em conta 

vinculada aos autos.Tratando-se de perícia indireta, sendo dispensável a 

presença das partes para anamnese, e tendo havido alteração fática no 

quadro processual, faculto às partes a apresentação de documentos que 

julguem necessários e suficientes à realização do exame pericial, bem 

como a apresentação de quesitos, tudo no prazo comum de 20 (vinte) 

dias.Efetuado o depósito dos honorários, e decorrido o prazo para 

apresentação de documentos e quesitos, certifique-se e encaminhe-se 

cópia integral dos autos à perita nomeada, que deverá elaborar o laudo no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento.Os quesitos do juízo 

são aqueles constantes às folhas 210/210v, observando as naturais 

modificações textuais decorrentes do óbito do menor. Com a juntada do 

laudo, dê-se vistas às partes para manifestação e para que indiquem 

outras provas que pretendem produzir, especialmente a oral, indicando, se 

for o caso, desde logo, as testemunhas. Após, conclusos para 

designação de audiência de instrução.Cumpra-se com brevidade.Nobres, 

30 de Janeiro de 2020.DIEGO HARTMANNJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 62181 Nr: 525-16.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino da Silva Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Guarantã do Norte/MT e 

Rosário Oeste/MT, cancelo a audiência anteriormente aprazada, a qual 

será designada conforme pauta do Juízo.

Vale a presente como carta precatória, mandado e ofício no que couber, 

tendo em vista a urgência que o caso requer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 54948 Nr: 603-44.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 
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Bassi - OAB:10964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Guarantã do Norte/MT e 

Rosário Oeste/MT, cancelo a audiência anteriormente aprazada, a qual 

será designada conforme pauta do Juízo.

Vale a presente como carta precatória, mandado e ofício no que couber, 

tendo em vista a urgência que o caso requer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 58849 Nr: 3239-80.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurita Passos de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Guarantã do Norte/MT e 

Rosário Oeste/MT, cancelo a audiência anteriormente aprazada, a qual 

será designada conforme pauta do Juízo.

Vale a presente como carta precatória, mandado e ofício no que couber, 

tendo em vista a urgência que o caso requer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 68714 Nr: 299-74.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruth Roque Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Guarantã do Norte/MT e 

Rosário Oeste/MT, cancelo a audiência anteriormente aprazada, a qual 

será designada conforme pauta do Juízo.

Vale a presente como carta precatória, mandado e ofício no que couber, 

tendo em vista a urgência que o caso requer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 71382 Nr: 1395-27.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Escolástica Santana de Almeida Eugênio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Guarantã do Norte/MT e 

Rosário Oeste/MT, cancelo a audiência anteriormente aprazada, a qual 

será designada conforme pauta do Juízo.

Vale a presente como carta precatória, mandado e ofício no que couber, 

tendo em vista a urgência que o caso requer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74818 Nr: 2906-60.2018.811.0030

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos - 

OAB:MT - 15.097/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para intimar as partes para, no prazo de 15 (quinaze) dias, se 

manifestarem acerca do laudo pericial acostado na Ref. 67.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42841 Nr: 749-90.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCNdMG-SCNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEdC, CCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Diante do teor da petição de fl.102 -PDF, noticiando o pagamento integral 

do débito, JULGO EXTINTO o presente feito, com base no art. 924, III, do 

CPC.

Sem custas e taxa judiciaria.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas 

e anotações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42967 Nr: 915-25.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza Celensina Alves Barbosa Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730, Roberto Euripedes da Silva Junior - OAB:18.049

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Diante do teor da petição de fl. 105, noticiando o pagamento integral do 

débito, JULGO EXTINTO o presente feito, com base no art. 924, II, do CPC.

Custas e taxa judiciaria remanescentes deverão ser pagas caso haja.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas 

e anotações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 18392 Nr: 1107-94.2009.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INMETRO -Instituto Nacional de Metrologia, Normalização 

e Qualidade Industrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calcario Ouro Branco - Ind. e Com. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5.719-B

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Diante do teor da petição de fls. 214/215, noticiando o pagamento da 

obrigação, JULGO EXTINTO o presente feito, com base no art. 924, II, do 

CPC.

Custas e taxas judiciárias remanescentes, deverão ser pagas pelo 

executado.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas 

e anotações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42787 Nr: 681-43.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. Centro Norte do Mato Grosso - Sicredi 

Centro Norte MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. J. da Silva -ME, Edvaldo José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 A parte exequente requereu arresto online via BACENJUD às fls. 113/115.

Pedido indeferido às fls. 116/117.

A exequente interpôs agravo de instrumento às fls. 122/131.

O agravo de instrumento foi indeferido às fls. 132/133.

Certidão de inércia à fl. 134.

É o relatório. Decido.

 O exequente foi devidamente intimado para que cumprisse a 

determinação de fls. 116/117, contudo, quedou-se inerte. Assim, a medida 

a ser imposta é a extinção do processo pelo abandono.

Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, III, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas e taxas judiciárias 

remanescentes, caso haja.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41826 Nr: 1845-77.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerina Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B, João Batista dos Anjos - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Paula Figueiredo 

Cruz Borges - OAB:30.781 PR, Cristiane Bellinati Garcia Lopes - 

OAB:11877-A/MT, Procuradoria Municipal de Nobres - OAB:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Diante do teor da petição de fls. 267, noticiando o pagamento da 

obrigação, JULGO EXTINTO o presente feito, com base no art. 924, II, do 

CPC.

Custas e taxas judiciárias remanescentes, deverão ser pagas pelo 

executado.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas 

e anotações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 5554 Nr: 543-62.2002.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, Aline Gabrielle P. de Camargo R.P/Mãe 

Rosilene P. de Camargo, AdMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:MT - 12.588, Betânia Patricia Salles - OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Peterson de Camargo - 

OAB:18.102/MT, Mizael de Souza. - OAB:16842, Pérsio Oliveira 

Landim - OAB:12295

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de execução de alimentos.

 Em decisão de fls. 84/85, fora decretada a prisão civil do executado.

Em certidão colacionada à fl. 95, o Oficial de Justiça informou que não deu 

cumprimento no mandado de prisão, em razão do executado ter efetuado 

o pagamento da importância de R$850,00, bem como apresentado cópia 

de 05 (cinco) recibos de valores diversos, conforme comprovantes 

contidos às fls. 104/105.

Os autos foram impulsionado para a parte autora a fim de manifestar 

acerca dos comprovantes, à fl. 97.

O causídico da exequente requereu dilação de prazo de 30 dias, uma vez 

que não conseguiu entrar em contato com a genitora da autora, à fl. 100.

A certidão de fls. s/n, consta que decorreu o prazo acima mencionado 

sem manifestação da parte autora.

À fl. 108, o Ministério Público pugnou pela intimação pessoal da autora.

Certidão negativa de intimação à fl. 112.

É relatório. Decido.

 De acordo com o art. 274 do Código de Processo Civil é dever das partes 

manter o endereço atualizado nos autos, sob pena de reputarem-se 

válidas as intimações pessoais que, porventura, se fizerem necessárias, 

ainda que frustradas.

 Neste sentido, observa-se que a extinção do feito, sem resolução de 

mérito, por abandono da causa é medida a ser imposta, uma vez que a 

exequente mudou de endereço e não atualizou esse nos autos.

 Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, III, do NCPC.

 Sem custas e taxa judiciária, haja vista que foi concedida a exequente a 

gratuidade da justiça.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 1154 Nr: 760-47.1998.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simmenthal S/A - Agropecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliano Mochon Brunner - 

OAB:2610-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:MT - 4032

 DESPACHO

Defiro o pedido de fls. 255.

 Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição.

Decorrido o prazo de 05 (cinco) anos do arquivamento, volte-me os autos 

conclusos para sentença.

Cumpra-se. Remeta-se ao arquivo provisório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42759 Nr: 647-68.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Moreira de Oliveira, Nei Pedrozo de 

Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Diante do teor da petição de fl. 107, noticiando o pagamento integral do 

débito, JULGO EXTINTO o presente feito, com base no art. 924, II, do CPC.

Custas e taxa judiciaria remanescentes deverão ser pagas pela parte 

autora, caso haja.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas 

e anotações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-44.2019.8.11.0030
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Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA APARECIDA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID OTERO DE SOUZA OAB - MT24718/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da decisão que 

deferiu a liminar, bem como da audiência de conciliação designada para o 

dia 22/05/2019, às 16:00 horas, advertindo que o não comparecimento do 

promovente, importará em extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 

9.099/95.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-68.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON RICARDO BIULCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MENDES BARRAVIEIRA OAB - MT0013116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000587-68.2019.8.11.0030. REQUERENTE: EDISON RICARDO BIULCHI 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I – 

Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. II – Mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA 

ALTERA PARS proposta por EDISON RICARDO BIULCHI em face de OI S/A. 

Em síntese, afirma a parte requerente que não realizou qualquer contrato 

junto a parte requerida, contudo, teve seu nome negativado indevidamente 

pela demandada, uma vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto 

de justificar restrição no importe de R$ 34,90 (trinta e quatro reais e 

noventa centavos), data da inclusão em 10/11/2016, contrato n. 

0000005015541437. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, 

noticia que a reclamante parte habilitou as linhas telefônicas de nº (65) 

984153466 (F4373318) permaneceu instalado no período 25/01/2006 a 

27/03/2016 através do plano Brasil controle, o que ocasionou a emissão 

de faturas mensais e o cadastro no sistema interno da Ré. Aduz que em 

razão da inadimplência da parte Autora ocasionou a inscrição de seu 

nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por 

assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria 

concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove a existência 

de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Analisando as provas produzidas pela requerida, impende anotar que o 

uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não 

considerado como meio efetivo de prova, consoante recente entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE 

IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação comprovar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 

2. As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para 

demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas 

unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por 

meio de outros elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call 

center e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de 

computador interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando 

fixada com razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. 

( R I :  0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da aludida súmula, uma vez que da análise do documento de 

ID nº. 24608560, verifica-se a inexistência de outras inscrições. Sobre o 

assunto, trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO 

STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. 

(...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso concreto, uma vez 

que não comprovada a existência de registro anterior em nome da autora. 
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7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do 

Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na 

sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ 

CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077211373, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 

Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha de explanação, o valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor pretendido 

pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral em R$ 

10.000,00 (dez mil reais). III – Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por 

afastar a preliminar suscitada, e no mérito, pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito mencionado na 

inicial, objeto da lide, no importe de R$ 34,90 (trinta e quatro reais e 

noventa centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o 

nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do 

presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso – 

10/11/2016 (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para 

em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Decorrido o prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da 

sentença, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débito 

atualizada, já acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 

523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo 

requerido o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na 

forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a 

pedido da parte interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 

do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-98.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA BORBA FREITAS HILARIAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000585-98.2019.8.11.0030. REQUERENTE: FERNANDA BORBA FREITAS 

HILARIAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. I – Preliminares. - Do Comprovante Original de 

Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré 

pleiteou que fossem juntados aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. - Da Ausência de Juntada de 

comprovante de Residência da Parte Autora. No que diz respeito à 

preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, 

tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de 

endereço não é documento indispensável ao julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples 

indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código 

de Processo Civil. II – Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de inexistência 

de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela 

antecipada proposta por FERNANDA BORBA FREITAS HILARIÃO em face 

de BANCO BRADESCO S/A. A requerente afirma que no início do ano de 

2019 passou a receber inúmeras ligações e mensagens acusando-a de 

possuir um débito junto à requerida. Alega que possui apenas uma conta 

salário do banco requerido, e que essa conta não recebe movimentações, 

haja vista possuir uma portabilidade de crédito para o Banco do Brasil. 

Contudo, teve seu nome negativado indevidamente pela demandada, uma 

vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no 

importe de R$ 230,07 (duzentos e trinta reais e sete centavos), data da 

inclusão em 05/07/2019, contrato n. 008175725000054FI. Em suma, a 

reclamada, em sua peça de defesa, noticia que a Reclamante é titular de 

uma conta corrente aberta junto ao banco Reclamado, por meio do qual 

utilizou o seu limite de cheque especial, todavia, não disponibilizou fundos 

para quitar os valores descobertos em sua conta, ocasionando a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, 

afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para 

que o suposto dano ocorresse. Afirma que a Reclamante em nenhum 

momento solicitou o encerramento de sua conta corrente, e muito menos 

depositou valores para suprir o saldo descoberto. Pugna pela 

improcedência da presente demanda. Pois bem. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil (contrato) que prove a exigibilidade da dívida, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Analisando as provas produzidas pela requerida, impende anotar que o 

uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não 

considerado como meio efetivo de prova, consoante recente entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE 

IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação comprovar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 

2. As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para 

demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas 

unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por 

meio de outros elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call 

center e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de 

computador interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando 

fixada com razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. 

( R I :  0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 803 de 1001



sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da aludida súmula, uma vez que da análise do documento de 

ID nº. 24586898, verifica-se a inexistência de outras inscrições. Sobre o 

assunto, trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO 

STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. 

(...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso concreto, uma vez 

que não comprovada a existência de registro anterior em nome da autora. 

7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do 

Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na 

sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ 

CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077211373, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 

Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha de explanação, o valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor pretendido 

pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). III – Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por 

afastar as preliminares suscitadas, e no mérito, pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito mencionado na 

inicial, objeto da lide, no importe de R$ 230,07 (duzentos e trinta reais e 

sete centavos); - RATIFICAR a liminar deferida e seus efeitos (ID nº 

24699380); - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso – 

10/11/2016 (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para 

em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Decorrido o prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da 

sentença, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débito 

atualizada, já acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 

523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo 

requerido o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na 

forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a 

pedido da parte interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 

do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000608-44.2019.8.11.0030. REQUERENTE: ROSMARI SANTOS SIMLER 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA Vistos. 

Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I – 

PRELIMINARES. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Do Comprovante Original de 

Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré 

pleiteou que fosse juntado aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. II – MÉRITO. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ROSMARI SANTOS SIMLER em face de 

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS. Inicialmente, registro que no caso 

concreto é inviável a homologação do pedido de desistência da ação 

formulado pela autora em petitório de (ID nº. 26947010), porquanto incide o 

disposto no Enunciado nº 90 do FONAJE, in verbis: “A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária.” Resta evidente no caso dos autos que se trata de 

lide temerária, impondo o reconhecimento da litigância de má-fé da parte 

autora, pois alterou a verdade dos fatos, conforme veremos adiante. 

Verifica-se que o pedido de desistência fora efetivado após a 

apresentação de contestação pela requerida, com apresentação de 

documentos comprovando a relação havida entre as partes, antes da 

realização de audiência de conciliação, sendo fácil concluir que parte 

reclamante somente tenta se esquivar do julgamento com a resolução do 

mérito da demanda. Consta da exordial que a autora que não realizou 

qualquer contrato junto a parte requerida, contudo, teve o nome 

indevidamente lançado pela requerida em cadastro de inadimplente no 

valor de R$ 214,74 (duzentos e quatorze reais e setenta e quatro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 804 de 1001



centavos), data de inclusão 05/06/2015, Contrato: nº 0030200394963277, 

em razão de dívida cuja origem desconhece, pretendendo, portanto, a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

suma, a ré aduz que a dívida contestada origina-se de crédito direto 

consumidor em carnê com juros. Alega que a autora deixou de efetuar o 

pagamento das parcelas, ocasionando a inscrição de seu nome nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma 

não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o 

suposto dano ocorresse. Pois bem. A reclamada apresentou com a 

contesta: Comprovante de Débito e Termo de Autorização de Cobrança de 

Premio de Seguro (Id 26701823), com assinaturas, restando incontroverso 

a contratação, não tendo a reclamante adimplido as parcelas contratual, o 

que justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol 

de inadimplentes. Observa-se que a parte ré juntou aos autos provas de 

sua alegação de que existe relação jurídica entre as partes, e que em 

decorrência do inadimplemento da parte autora fora procedida à inscrição 

nos órgãos de proteção ao crédito. Com base no livre convencimento 

motivado e analisando as provas anexadas pela ré decido pela 

constatação de existência de relação jurídica entre as partes. Segundo 

disposto nos artigos 5º e 6º da Lei nº. 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo 

com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Deste 

modo, tenho que a requerida desincumbiu-se do ônus de comprovar os 

fatos por ela alegados, de que existe a relação jurídica, bem como 

demonstrou a origem da dívida, nos termo dos art. 373, II, CPC. Assim, se a 

parte autora não efetuou o pagamento dos serviços contratados e 

utilizados, de forma justa, adequada e contratualmente amparada, foi 

inserida corretamente nos órgãos de proteção ao crédito pela ré. Nessa 

senda, a inscrição do nome do devedor inadimplente em cadastros 

restritivos de crédito configura-se exercício regular de direito. Outrossim a 

doutrina é uníssona em afirmar que aplica-se a teoria do ônus da prova a 

todos os processos e ações, atendidas, certamente, as peculiaridades de 

uns e de outros. Portanto, conclui-se quanto as regras do ônus da prova 

destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se devem comportar, 

à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes enseja, por causa da 

atividade probatória. Deste modo, o Código de Processo Civil estabelece 

que incumbe o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo do direito do autor. Comprovado a relação jurídica, cabia à 

parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se 

desincumbiu, pelo contrário, apresentou pedido de desistência visando se 

esquivar do débito. Ora, para que os danos morais sejam reparados é 

necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte 

econômico das partes. É importante observar, inclusive, as circunstâncias 

que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, moderadamente, 

para que não implique locupletamento indevido e sem causa, o que não se 

pode admitir. Deve também, haver coerência com o caso em julgamento e 

atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos autos, repito, as 

circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à moral da parte 

autora com a manutenção do apontamento de seu nome nos cadastros 

dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em indenização por 

danos morais. Desse modo, conforme requerido em pedido contraposto 

pela ré, tenho que a parte autora merece incorrer nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé. Consoante explanado, no caso em tela 

a parte demandante deduziu pretensão que conscientemente não tinha 

direito, posto que comprovado que contratou e utilizou os serviços da 

requerida e por liberalidade não efetuou o pagamento das faturas. Resta 

evidenciada a conduta vil e ardiolosa da requerente que move o Poder 

Judiciário e pleiteia reparação por dano moral em decorrência de sua 

inadimplência consciente, o que contraria a probidade processual e 

autoriza o reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigo 80, I, do 

CPC. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte 

autora incorrer, portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de 

má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. III 

– DISPOSITIVO. Ante o exposto, OPINO pela IMPROCEDENCIA dos pedidos 

da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da AUTORA por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, 

incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o 

valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. E, ainda, OPINO 

por CONDENÁ-LA ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os 

valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e 

registrada no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juíz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

DIEGO HARTMANN Juíz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000543-49.2019.8.11.0030. REQUERENTE: MAIARA PEREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO Vistos. 

Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I – Preliminar. 

- Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso em tela, 

indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao pleitear a 

gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da revelia. A Reclamada, embora 

devidamente citada (ID nº 25025176), deixou de comparecer na audiência 

de conciliação (ID nº 26164337), e tampouco justificou sua ausência no 

prazo legal, razão pela qual, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, 

reconheço a revelia. II - Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por MAIARA PEREIRA DE OLIVEIRA em face de PAG 

S.A MEIOS DE PAGAMENTO. Em síntese, a parte reclamante afirma que 

NÃO POSSUI QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA COM A REQUERIDA, nunca 

contratou quaisquer serviços da parte demandada, contudo, teve seu 

nome negativado indevidamente no importe de R$ 400,35 (quatrocentos 

reais e trinta e cinco centavos), data da inclusão em 28/12/2018, contrato: 

NEG 3066350. Em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, cabe à 

parte requerida comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário, 

serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por 

advogado regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, 

afasta a obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por 

motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Diante à revelia, conclui-se, portanto, que a reclamada 

agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos 
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de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo 

imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu 

causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há 

que se falar em aplicabilidade da aludida Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, uma vez que da análise do documento de ID nº. 23810667, 

verifica-se a inexistência de outra inscrição preexistente, in verbis: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Sobre o assunto, trago os 

seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor 

pretendido pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais). III – Dispositivo. Ante o exposto, DECRETO 

a REVELIA da parte reclamada, e OPINO por afastar a preliminar 

suscitada, no mérito, pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - 

DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial, objeto da lide, 

no importe de R$ 400,35 (quatrocentos reais e trinta e cinco centavos); - 

DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante 

do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 

1,0% ao mês desde o evento danoso - 28/12/2018 (súmula n. 54 do 

Superior Tribunal de Justiça). Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000610-14.2019.8.11.0030. REQUERENTE: ROSMARI SANTOS SIMLER 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I – 

Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Do Comprovante Original de 

Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré 

pleiteou que fossem juntados aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. - Da Audiência de Instrução e 

Julgamento. Pugna a reclamada, a designação da Audiência de Instrução e 

Julgamento, com o depoimento pessoal da Parte Autora. Ademais, a 

empresa ré não demonstrou a necessidade real de que seja necessário 

depoimento pessoal da parte autora, não foi demonstrado indícios das 

alegações da parte requerida de que seja uma demanda eventual, assim 

indefiro a audiência de instrução e julgamento, posto que, não comprovado 

quais as provas orais necessárias ao julgamento do feito. Afasto o pedido 

suscitado. II – Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ROSMARI SANTOS SIMLER em face da TELEFÔNICA BRASIL 

S.A – “VIVO”. Em síntese, afirma a parte requerente que não realizou 

qualquer contrato junto a parte requerida, contudo, teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 

119,97 (cento e dezenove reais e noventa e sete centavos), data da 

inclusão em 24/04/2018, contrato n. 0299268969. Em suma, a reclamada, 

em sua peça de defesa, noticia que a reclamante habilitou a linha 

telefônica nº (65) 998156035, sob o contrato de nº 0299268969, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno 

da Ré. Alega que a autora deixou de efetuar o pagamento de faturas 

ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato 

ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. 

Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois bem. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove a existência 

de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Analisando as provas produzidas pela requerida, impende anotar que o 

uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não 
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considerado como meio efetivo de prova, consoante recente entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE 

IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação comprovar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 

2. As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para 

demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas 

unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por 

meio de outros elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call 

center e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de 

computador interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando 

fixada com razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. 

( R I :  0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro 

norte, verifico que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de 

indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi 

indevidamente inserido no cadastro de proteção ao crédito. Calha 

consignar, que a parte Reclamada acostou na peça defesa, extrato 

negativação (ID nº 25120022), o qual verifica se que a autora possui 

restrições preexistentes à inscrição indevida ora em análise. Embora a 

parte autora argumente que as demais negativações preexistentes 

estejam sendo discutidas judicialmente, verifica se nos autos n. 

000608-44.2019.8.11.0030, em tremia-te neste juizado, que a sentença foi 

improcedente. Logo, diante de outra anotação junto ao SPC/SERASA (ID nº 

25120022), preexistente à discutida na presente reclamação, não há que 

se falar em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Com relação à litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma 

vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de 

ação. Por fim, quanto ao pedido contraposto, este não deve ser acolhido 

haja vista a inexistência de débito do Requerente em favor da Requerida. III 

– Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por não acolher as preliminares 

suscitadas, e no mérito, pela PROCEDÊNCIA, em parte, da pretensão 

formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

somente para: - DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial, 

objeto da lide, no importe de R$ 119,97 (cento e dezenove reais e noventa 

e sete centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o 

nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do 

presente feito. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI 

BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000466-40.2019.8.11.0030. REQUERENTE: DANILO SANCHES DA SILVA 

REQUERIDO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Vistos. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. I – Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. No caso em tela, indeferido o 

presente pedido, posto que a parte autora ao pleitear a gratuidade da 

justiça não trouxe aos autos documentos que comprovassem a sua 

hipossuficiência. - Da Retificação do Polo Passivo. Acolho a preliminar 

arguida em sede de contestação. Determino a retificação do polo passivo, 

devendo constar no polo passivo a parte CLARO S.A. II – Mérito. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS 

MORAIS proposta por DANILO SANCHES DA SILVA em face da CLARO 

S.A. Em síntese, afirma a parte requerente que não reconhece a dívida em 

questão e os serviços foram prestados e contratados na cidade de São 

Paulo, onde o requerente nunca residiu, contudo, teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 

159,68 (cento e cinquenta e nove e sessenta e oito centavos). Em suma, a 

reclamada, em sua peça de defesa, noticia que a contratação dos 

serviços ocorreu através do setor de TELEVENDAS em 23.03.2012, por 

meio do contrato n° 007/10191186, instalado em endereço que, de acordo 

com o cadastro no SERASA, já foi residência do autor. Alega que o autor 

deixou de efetuar o pagamento de faturas ocasionando a inscrição de seu 

nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por 

assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria 

concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pugna pela improcedência 

da presente demanda. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré 

não trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Analisando as provas produzidas pela 

requerida, impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 
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prova, consoante recente entendimento sedimentado da Turma Recursal 

Única do TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS 

UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. 2. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova. 3. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de call center e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno. 4. A 

inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. 5. O valor da indenização 

por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade. 6. 

S e n t e n ç a  m a n t i d a .  7 .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( R I : 

0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro 

norte, verifico que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de 

indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi 

indevidamente inserido no cadastro de proteção ao crédito. Calha 

consignar, que a parte autora não acostou aos autos extrato de 

negativação, tão somente documento assinado pelo Coordenador 

Executivo do Procon Nobres/MT (ID nº 22412524), todavia SEM DATA DE 

EMISSÃO, E TÃO POUCO O VALOR E DATA DA INCLUSÃO DA 

NEGATIVAÇÃO, objeto da presente demanda. Nessa senda, o Boletim de 

Ocorrência (ID nº 22412532) unilateral é insuficiente para comprovação. 

Por conseguinte, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, 

vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo do autor sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. A prova que 

deveria ter sido produzida pela parte reclamante não é impossível ou 

excessivamente impossível, haja que bastaria este ter juntado prova 

documental do seu direito (extrato de negativação com data próxima à 

distribuição da lide). Com efeito, a situação narrada na inicial pela parte 

Reclamante leva ao reconhecimento do mero aborrecimento. De fato, 

infortúnios como o que a demandante vivenciou, não obstante 

reconhecidamente tragam transtornos de toda ordem, pela pequena 

amplitude de sua potencialidade lesiva - na espécie - são insuficientes a 

legitimar o pedido de reconhecimento do dano moral. Para a configuração 

do dano moral é imprescindível que a agressão atinja o sentimento íntimo e 

pessoal de dignidade do indivíduo. Afinal, à luz da Constituição da 

República, o dano moral consubstancia-se justamente na ofensa à 

dignidade humana. Nessa linha, não é crível que mero aborrecimento, sem 

maiores repercussões ou reflexos extravagantes na esfera dos direitos 

da personalidade, possa causar dor e sofrimento capazes de caracterizar 

dano moral. Destarte, a situação retratada mostra-se insuficiente para a 

responsabilização por danos morais, especialmente por não haver nos 

autos demonstração de que tal fato tenha trazido maiores repercussões 

na esfera íntima e pessoal da parte Reclamante. III – Dispositivo. Ante o 

exposto, OPINO pela PROCEDÊNCIA, em parte, da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, somente para: - 

DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial, objeto da lide, 

no importe de R$ 159,68 (cento e cinquenta e nove e sessenta e oito 

centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome 

do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente 

feito. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000609-29.2019.8.11.0030. REQUERENTE: ROSMARI SANTOS SIMLER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I – 

Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Prescrição. Pugna o 

reclamado pela extinção do feito em razão da prescrição, uma vez que as 

restrições discutidas são desde 30/08/2015,, e a ação interposta em 

17/10/2019. Sem razão a parte ré. O prazo de cinco anos previsto pelo 

art. 27 do CDC tem prevalência sobre o previsto no art. 206 do CCB/2002, 

se no caso houver relação de consumo ainda que por equiparação. 

Ademais, o termo inicial para a fluência do prazo prescricional só se inicial 

com a ciência da parte quanto ao evento danoso, conforme teoria da actio 

nata est. Rejeito, a preliminar. - Do Comprovante Original de Negativação. 

Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que 

fossem juntados aos autos o comprovante original da negativação 

questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por entender 

como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por entender que 

eventual contraprova da negativação, deveria ser apresentada pela 

própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da prova prevista no 

artigo 373, II do CPC/15. - Da Ausência de Juntada de comprovante de 

Residência da Parte Autora. No que diz respeito à preliminar de inépcia da 

inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 
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conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. - Da 

Audiência de Instrução e Julgamento. Pugna a reclamada, a designação da 

Audiência de Instrução e Julgamento, com o depoimento pessoal da Parte 

Autora. Ademais, a empresa ré não demonstrou a necessidade real de 

que seja necessário depoimento pessoal da parte autora, não foi 

demonstrado indícios das alegações da parte requerida de que seja uma 

demanda eventual, assim indefiro a audiência de instrução e julgamento, 

posto que, não comprovado quais as provas orais necessárias ao 

julgamento do feito. Afasto o pedido suscitado. II – Mérito. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ROSMARI SANTOS SIMLER em face da 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. – CEMAT ( ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.). Em síntese, afirma a 

parte requerente que não realizou qualquer contrato junto a parte 

requerida, contudo, teve seu nome negativado indevidamente pela 

demandada, uma vez que afirma não possuir débitos legítimos a ponto de 

justificar restrições nos importes de R$ 100,90 (cem reais e noventa 

centavos), com data de inclusão 30/08/2015, referente ao contrato n° 

07.020151621382238; R$ 135,61 (cento e trinta e cinco reais e sessenta e 

um centavos), com data de inclusão em 30/08/2015 referente ao contrato 

n° 07.020151599056970; R$ 138,73 (cento e trinta e oito reais e setenta e 

três centavos), com data inclusão em 30/08/2015, referente ao contrato n° 

07.020151574030746; R$ 93,45 (noventa e três reais e quarenta e cinco 

centavos), com data de inclusão 21/09/2015, referente ao contrato n° 

07.020151645119976; R$ 53,51 (cinquenta e três reais e cinquenta e um 

centavos), com data de inclusão em 25/05/2016, referente ao contrato n° 

0002214573201604; R$ 66,39 (sessenta e seis reais e trinta e nove 

centavos), com data de inclusão em 25/05/2016, referente ao contrato n° 

0002214573201510, R$ 7,39 (sete reais e trinta e nove centavos), com 

data de inclusão em 25/05/2016, referente o contrato n° 

0002214573201602, R$ 6,97 ( seis reais e noventa e sete centavos), com 

data de inclusão em 25/05/2016, referente ao contrato n° 

0002214573201603. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, 

afirma que os débitos alegados desconhecidos pela parte demandante 

são pendências financeiras referentes à UC cadastrada sob o nº 

1227123-5, situada na 6/2214573-4, situada na RUA B 1 20, NOBRES/MT, 

do qual a reclamante é titular, quando então foram gerados consumo da 

mesma, porém, a parte autora não quitou com as faturas devidas pela 

prestação dos serviços, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e 

o cadastro no sistema interno da Ré. Aduz que em razão das 

inadimplências da parte Autora ocasionaram as inscrições de seu nome 

nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, 

afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para 

que o suposto dano ocorresse. Pugna pela improcedência da presente 

demanda. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não 

trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Analisando as provas produzidas pela 

requerida, impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 

prova, consoante recente entendimento sedimentado da Turma Recursal 

Única do TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS 

UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. 2. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova. 3. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de call center e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno. 4. A 

inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. 5. O valor da indenização 

por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade. 6. 

S e n t e n ç a  m a n t i d a .  7 .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( R I : 

0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro 

norte, verifico que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de 

indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi 

indevidamente inserido no cadastro de proteção ao crédito. Calha 

consignar, que a parte Reclamada acostou na peça defesa, extrato 

negativação (ID nº 25119349), o qual verifica se que a autora possui 

restrição preexistente à inscrição indevida ora em análise. Embora a parte 

autora argumente que a negativação preexistente esteja sendo discutida 

judicialmente, verifica se nos autos n. 000608-44.2019.8.11.0030, em 

tremia-te neste juizado, que a sentença foi improcedente. Logo, diante de 

outra anotação junto ao SPC/SERASA (ID nº25119349), preexistente à 

discutida na presente reclamação, não há que se falar em indenização por 

danos morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Por fim, quanto ao pedido 

contraposto, este não deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito 

do Requerente em favor da Requerida. III – Dispositivo. Ante o exposto, 

OPINO por não acolher as preliminares suscitadas, e no mérito, pela 

PROCEDÊNCIA, em parte, da pretensão formulada na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, somente para: - DECLARAR a 

inexistência dos débitos mencionados na inicial, objetos da lide, nos 

importes de R$ R$ 100,90 (cem reais e noventa centavos); R$ 135,61 

(cento e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos); R$ 138,73 (cento 

e trinta e oito reais e setenta e três centavos); R$ 93,45 (noventa e três 

reais e quarenta e cinco centavos); R$ 53,51 (cinquenta e três reais e 

cinquenta e um centavos); R$ 66,39 (sessenta e seis reais e trinta e nove 

centavos); R$ 7,39 (sete reais e trinta e nove centavos); e , R$ 6,97 ( seis 

reais e noventa e sete centavos). - DETERMINAR a Reclamada para, em 

10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente 

ao débito do presente feito. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Publicada no Sistema 

PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000613-66.2019.8.11.0030. REQUERENTE: LEIDIANE RODRIGUES 

PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. I – Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Prescrição. Pugna o 

reclamado pela extinção do feito em razão da prescrição, uma vez que as 

restrições discutidas são desde 17/06/2016, e a ação interposta em 

17/10/2019. Sem razão a parte ré. O prazo de cinco anos previsto pelo 

art. 27 do CDC tem prevalência sobre o previsto no art. 206 do CCB/2002, 

se no caso houver relação de consumo ainda que por equiparação. 

Ademais, o termo inicial para a fluência do prazo prescricional só se inicial 

com a ciência da parte quanto ao evento danoso, conforme teoria da actio 

nata est. Rejeito, a preliminar. - Do Comprovante Original de Negativação. 

Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que 

fossem juntados aos autos o comprovante original da negativação 

questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por entender 

como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por entender que 

eventual contraprova da negativação, deveria ser apresentada pela 

própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da prova prevista no 

artigo 373, II do CPC/15. II – Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por LEIDIANE RODRIGUES PEREIRA em face da TELEFÔNICA 

BRASIL S.A – “VIVO”. Em síntese, afirma a parte requerente que não 

realizou qualquer contrato junto a parte requerida, contudo, teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 

119,97( cento e dezenove reais e noventa e sete centavos), com data de 

inclusão em 17/06/2016, contrato n° 2117082056. Em suma, a reclamada, 

em sua peça de defesa, noticia que a reclamante habilitou a linha 

telefônica nº (65) 65996467598 e o plano de serviços, o que ocasionou a 

emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno da Ré. Alega 

que a autora deixou de efetuar o pagamento de faturas ocasionando a 

inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco 

teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pugna pela 

improcedência da presente demanda. Pois bem. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil que prove a existência de relação contratual 

entre as partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o 

mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do 

art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Analisando as provas 

produzidas pela requerida, impende anotar que o uso de tela sistêmica é 

documento produzido de forma unilateral não considerado como meio 

efetivo de prova, consoante recente entendimento sedimentado da Turma 

Recursal Única do TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TELA E 

FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica 

pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que 

requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 2. As telas e 

faturas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a 

contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que 

devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros 

elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se prova mediante 

a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call center e não por 

meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador 

interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. 5. O valor da 

indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com 

razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. (RI: 

0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro 

norte, verifico que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de 

indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi 

indevidamente inserido no cadastro de proteção ao crédito. Calha 

consignar, que a parte Reclamada acostou na peça defesa, extrato 

negativação (ID nº 25125264 o qual verifica se que a autora possui 

restrição preexistente à inscrição indevida ora em análise. Embora a parte 

autora argumente que a negativação preexistente esteja sendo discutida 

judicialmente, verifica se nos autos n. 1000611-96.2019.8.11.0030, em 

tramite neste juizado, que a parte reclamada acostou contrato, que, por 

sua vez, não foram impugnados. Logo, diante de outra anotação junto ao 

SPC/SERASA (ID nº 25125264), preexistente à discutida na presente 

reclamação, não há que se falar em indenização por danos morais, diante 

da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Com relação à litigância de má-fé, entendo que não deve 

ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito 

constitucional de ação. Por fim, quanto ao pedido contraposto, este não 

deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito do Requerente em 

favor da Requerida. III – Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por não 

acolher as preliminares suscitadas, e no mérito, pela PROCEDÊNCIA, em 

parte, da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, somente para: - DECLARAR a inexistência do 

débito mencionado na inicial, objeto da lide, no importe de R$ 119,97( cento 

e dezenove reais e noventa e sete centavos). - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 
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inadimplentes relativamente ao débito do presente feito. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juíz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

DIEGO HARTMANN Juíz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-68.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA JENIFFER CABRAL MESQUITA OAB - DF57609 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAERCIO FAEDA OAB - MT3589-O (ADVOGADO(A))

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000296-68.2019.8.11.0030. REQUERENTE: FERNANDO RODRIGUES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO 

VERDE MT Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I - 

Preliminar. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. II - Mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO c.c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por FERNANDO RODRIGUES DE ALMEIDA em face de COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO 

– SICREDI OURO VERDE MT. Narra a inicial que a parte autora que no dia 

28/11/2018 sua esposa realizou um deposito no caixa eletrônico da 

Requerida, no valor de R$ 2.200,00. Ocorre que ao consultar extrato 

bancário no dia 30.11.2018, observou que valor anteriormente descrito 

não correspondia ao valor creditado em sua conta corrente, mas sim o 

valor de R$ 220,00. Afirma que relatou o ocorrido a gerência da Ré e 

solicitou as filmagens, mas que nada esclareceram, razão pela qual 

registrou reclamação no PROCON, porém sem êxito. Pugna repetição do 

indébito e indenização a titulo de danos morais. O Banco apresentou 

contestação na qual sustentou, em resumo, que o depósito efetivado não 

teria sido o alegado pelo autor, mas sim o constatado pelo banco, em 

quantia inferior, que o banco não cometeu qualquer ilícito e não há dano a 

ser reparado. Diante das afirmações do Autor e evidente hipossuficiência 

da parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a legalidade da 

retenção da nota deixada para depósito, nos termos do art. 373, II, do 

NCPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez. A reclamada 

juntou aos autos: Envelope n. 3852648602 e Relatório de Inconsistências 

de Depósito no SICREDI Caixa Eletrônico (ID nº 21505143 e 21505185). Por 

outro lado, a parte autora apresentou: Comprovante Depósito Bancário e 

Extrato Bancário (ID nº 20202603). No caso, caracterizado está o defeito 

do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato 

do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Nesse sentido: DEPÓSITO EFETUADO POR TERCEIRO 

EM CAIXA ELETRÔNICO. ENVELOPE VAZIO. FRAUDE. INFORMAÇÃO 

CONSTANTE NO EXTRATO DE QUE O VALOR HAVIA SIDO CREDITADO 

NA CONTA CORRENTE DO AUTOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. 

FORTUITO INTERNO. DESCUMPRIMENTO NO DISPOSTO NO ART. 31 DO 

CDC. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. 

AUSÊNCIA DA VIOLAÇÃO A ALGUM ATRIBUTO DA PERSONALIDADE DO 

AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso cível nº 

71007400922. Terceira Turma Recursal. Turmas Recursais. Relator: Fabio 

Vieira Heerdt. Julgado em 27/09/2018). “Ao fim e ao cabo, pelo lucro que 

aufere em decorrência dos serviços prestados, o banco réu assume os 

riscos inerentes à atividade econômica que explora, não sendo crível que 

repasse os obstáculos nesse desempenho ao consumidor, inocente e 

hipossuficiente, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte 

probatório (CPC/73, art. 333, II). Nesse passo, diante da má prestação do 

serviço de conferência de depósito, com o cômputo de quantia a menor, 

cabível a restituição dessa diferença, que perfaz a monta de R$ 2.940,00 

(dois mil, novecentos e quarenta reais), nos termos dos arts. 402, 403 e 

884 do CC. (APC 20140610160268. PRIMEIRA VARA CÍVEL DE 

SOBRADINHO. Relator: Des. Alfeu Machado. Sessão de Julgamento: 

10/2016 Ordinária. Publicado no DJ às fls. 110-125)”. No caso, a 

restituição deve ocorrer da forma simples, sendo a Requerida condenada 

a indenizar o Autor por danos materiais no valor de R$ 1.980,00 (um mil 

reais e novecentos e oitenta centavos). Com efeito, a situação narrada na 

inicial pela parte Reclamante leva ao reconhecimento do mero 

aborrecimento. De fato, infortúnios como o que a demandante vivenciou, 

não obstante reconhecidamente tragam transtornos de toda ordem, pela 

pequena amplitude de sua potencialidade lesiva - na espécie - são 

insuficientes a legitimar o pedido de reconhecimento do dano moral. Para a 

configuração do dano moral é imprescindível que a agressão atinja o 

sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo. Afinal, à luz da 

Constituição da República, o dano moral consubstancia-se justamente na 

ofensa à dignidade humana. Nessa linha, não é crível que mero 

aborrecimento, sem maiores repercussões ou reflexos extravagantes na 

esfera dos direitos da personalidade, possa causar dor e sofrimento 

capazes de caracterizar dano moral. Destarte, a situação retratada 

mostra-se insuficiente para a responsabilização por danos morais, 

especialmente por não haver nos autos demonstração de que tal fato 

tenha trazido maiores repercussões na esfera íntima e pessoal da parte 

Reclamante. III – Dispositivo. Ante o exposto, OPINO por afastar a 

preliminar suscitada, e no mérito, pela PROCEDÊNCIA, em parte, da 

pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, somente para DETERMINAR a Reclamada a RESTITUIR, na 

forma simples, o valor de R$ 1.980,00 (um mil reais e novecentos e oitenta 

centavos). Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito

Comarca de Nortelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 7/2020-CNpar

O Doutor Victor Lima Pinto Coelho, MM Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Nortelândia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o art. 696 da CNGC dispõe que todos os OBJETOS 

apreendidos e que se encontrem à disposição dos Juízos deverão ser 
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encaminhados aos depositários públicos ou, na falta destes, aos 

depositários nomeado pelo Juiz do feito;

 CONSIDERANDO que não há depositários públicos na Comarca de 

Nortelândia;

 CONSIDERANDO que o art. 697 da CNGC determina que não podem 

figurar como depositários os Juízes de Direito, funcionários ou 

serventuários da Justiça;

 CONSIDERANDO, ainda, a deficiência da infraestrutura predial do Fórum 

desta Comarca, uma vez que o prédio onde ficam os depósitos de bens 

apreendidos encontra-se superlotado;

 CONSIDERANDO, por fim, a importância do armazenamento apropriado 

dos bens apreendidos a fim de se evitar sua degradação;

 RESOLVE:

 Art. 1º. O Fórum da Comarca de Nortelândia /MT não receberá mais bens 

apreendidos em inquéritos policiais até que seja disponibilizado espaço 

físico para seu devido armazenamento.

 § 1º. Fica vedado aos servidores deste sodalício o recebimento de bens 

apreendidos.

 §2º. Caso sejam apresentados quaisquer bens apreendidos aos 

servidores responsáveis pelo setor de protocolo e distribuição, os 

mesmos deverão recusar o recebimento com fundamento nesta Portaria.

 Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Excelentíssimo Desembargador 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao 

Excelentíssimo Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso, ao Ministério Público desta Comarca, à Defensoria Pública 

desta Comarca, à Delegacia de Polícia desta Comarca e ao Comando da 

Polícia Militar desta Comarca.

 Nortelândia, 31 de janeiro de 2020.

 ( Assinado digitalmente )

 Victor Lima Pinto Coelho

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39732 Nr: 531-20.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Suely de França Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johnny Cesar Felisberto Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Piroseli - 

OAB:23.144/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DIAS - 

OAB:22566/O

 NOMEIO como curador especial o advogado Dr. Luis Carlos Dias, OAB/MT 

nº 22566, Endereço: Rua Coronel Barros, 150-B, Goiabeiras, Cuiabá/MT, 

CEP: 78032-075, Telefones: (65) 99954-2830 / (65) 2127-7770 que deverá 

ser intimado da aludida nomeação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 45820 Nr: 1670-70.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalto Tiago do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:11237-B, MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - 

OAB:23959/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (ª) Federal - OAB:

 Vistos etc.Defiro o pedido de ref. 22 e NOMEIO como perito-médico, 

independentemente de compromisso, o Dr. Arlan de Azevedo Ferreira, 

CRM-MT 1.444, com endereço à Rua Singapura, nº 427, Casa 06, 

Condomínio Malibu Park, Cuiabá-MT, CEP: 78070-215, telefone (65) 

999819047 / (65) 30522103, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes. DESIGNO o dia 08/02/20 (sábado), as 16h00min, para 

realização da perícia médica, a ser realizada no prédio do Fórum da 

Comarca de Arenápolis/MT, Rua Presidente Costa e Silva, nº 410, Bairro 

Vila Nova, CEP nº 78.420- 000, Arenápolis/MT, Tel.: (65) 3343-1375. 

Consoante Resolução do Conselho da Justiça Federal e em decorrência 

da complexidade da perícia, FIXO os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la, 

após o término do prazo concedido para as partes se manifestarem 

acerca do laudo. O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 

20 dias (CPC, arts. 466 e 474). INTIMEM-SE as partes acerca da perícia 

agendada, quando poderão, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos 

e assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não 

indicados. Como quesitos do Juízo, o expert deverá responder: 1. O (a) 

periciando (a) apresenta deficiência física ou mental? 2. Qual ou quais? 3. 

O (a) periciando (a) encontra-se incapacitado para todo e qualquer tipo de 

trabalho, ou seja, é incapaz de prover ao próprio sustento? (Quesito 

dispensado em caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 

6.214/07). 4. A incapacidade para o trabalho é permanente? Há 

prognóstico de reversão? Cabe reabilitação? (Quesito dispensado em 

caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 6.214/07). 5. Em se 

tratando de menor de 16 anos, a deficiência avaliada, considerando a 

idade, produz limitação no desempenho de atividade física, cognitiva etc? 

E restrição da participação social (art. 4º, § 2º, Decreto 6.214/07)? 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37893 Nr: 884-94.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDIRLENE GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DIAS - 

OAB:22566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a ausência de Defensor Público nesta Comarca de 

Nortelandia/MT, NOMEIO como Defensor Dativo o advogado Dr. Luis Carlos 

Dias, OAB/MT nº 22566, Endereço: Rua Coronel Barros, 150-B, 

Goiabeiras, Cuiabá/MT, CEP: 78032-075, Telefones: (65) 99954-2830 / (65) 

2127-7770, que deverá ser intimado da aludida nomeação, para defender 

os interesses da parte autora.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8187 Nr: 283-69.2008.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroindustrial Rosário LTDA, Rafael Piveta Gavlinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanguarda do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Ribeiro - OAB:3.562-B, 

Rafael Pivetta Gavlinski - OAB:9536-MT, Vania dos Santos - 

OAB:11332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Pivetta Gavlinski - 

OAB:9536-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO: 60 DIAS AUTOS N.º 

283-69.2008.811.0031 –Cód. 8187 ESPÉCIE: Cumprimento de 

sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE REQUERENTE: 

Agroindustrial Rosário LTDA e Rafael Piveta Gavlinski

PARTE REQUERIDA: Vanguarda do Brasil S/A INTIMANDO(A, S): 

Exequente: Agroindustrial Rosário Ltda, CNPJ: 05472622000136, 

brasileiro(a), Endereço: Rodovia Br 364/163, Km 116, Bairro: Santo 

Antonio, Cidade: Rosário Oeste-MT, atualmente em lugar incerto e não 

sabido. DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/05/2008VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.482.500,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: “Final 

transcrita:..Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por 

Agroindustrial Rosário LTDA em desfavor de Vanguarda do Brasil S/A.... 

Assim, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente 

Agroindustrial Rosário LTDA apenas do montante de R$ 197.627,29 (cento 

e noventa e sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte e nove 

centavos), devendo ser observada a conta bancária indicada à fl.443. 

Outrossim, intime-se a exequente Agroindustrial Rosário LTDA para que 

manifeste-se, em 10 dias. P. R. I. C. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias. Nortelândia, 02 de dezembro de 2015. 

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira Juíza de Direito
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Eu, Bethânia Maximiana de Souza (Técnico Judicial), digitei. Nortelândia - 

MT, 30 de janeiro de 2020. Ivete Souza Figueiredo Campos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32036 Nr: 159-76.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislene Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Diante do exposto, DETERMINO a liquidação de sentença por arbitramento, 

tendo em vista a natureza do objeto da liquidação, nos termos dos 

dispositivos do acórdão já transitado em julgado (art. 509, inciso I do 

NCPC).INTIME-SE a parte requerente, para que, no prazo de 30 dias, 

promova a juntada ao feito da documentação necessária, bem como dos 

cálculos contábeis do que pretende executar, nos termos do título 

executivo judicial.Após, INTIME-SE por remessa a parte requerida, para 

eventual manifestação no prazo de 15 dias.CERTIFIQUE-SE o decurso de 

prazo.Após, TORNEM os autos conclusos.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32084 Nr: 207-35.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA DOS SANTOS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de ref. 102 e MANTENHO a decisão de ref. 98, por seus 

próprios fundamentos.

Cumpra-se a decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32335 Nr: 450-76.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izanete Sebastiana Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Késsila Rodrigues Lopes - 

OAB:19952-0, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Diante do exposto, DETERMINO a liquidação de sentença por arbitramento, 

tendo em vista a natureza do objeto da liquidação, nos termos dos 

dispositivos do acórdão já transitado em julgado (art. 509, inciso I do 

NCPC).INTIME-SE a parte requerente, para que, no prazo de 30 dias, 

promova a juntada ao feito da documentação necessária, bem como dos 

cálculos contábeis do que pretende executar, nos termos do título 

executivo judicial.Após, INTIME-SE por remessa a parte requerida, para 

eventual manifestação no prazo de 15 dias.CERTIFIQUE-SE o decurso de 

prazo.Após, TORNEM os autos conclusos.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32339 Nr: 454-16.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO RODRIGUES BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Késsila Rodrigues Lopes - 

OAB:19952-0, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Diante do exposto, DETERMINO a liquidação de sentença por arbitramento, 

tendo em vista a natureza do objeto da liquidação, nos termos dos 

dispositivos do acórdão já transitado em julgado (art. 509, inciso I do 

NCPC).INTIME-SE a parte requerente, para que, no prazo de 30 dias, 

promova a juntada ao feito da documentação necessária, bem como dos 

cálculos contábeis do que pretende executar, nos termos do título 

executivo judicial.Após, INTIME-SE por remessa a parte requerida, para 

eventual manifestação no prazo de 15 dias.CERTIFIQUE-SE o decurso de 

prazo.Após, TORNEM os autos conclusos.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32360 Nr: 477-59.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célio Benevides de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Diante do exposto, DETERMINO a liquidação de sentença por arbitramento, 

tendo em vista a natureza do objeto da liquidação, nos termos dos 

dispositivos do acórdão já transitado em julgado (art. 509, inciso I do 

NCPC).INTIME-SE a parte requerente, para que, no prazo de 30 dias, 

promova a juntada ao feito da documentação necessária, bem como dos 

cálculos contábeis do que pretende executar, nos termos do título 

executivo judicial.Após, INTIME-SE por remessa a parte requerida, para 

eventual manifestação no prazo de 15 dias.CERTIFIQUE-SE o decurso de 

prazo.Após, TORNEM os autos conclusos.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43531 Nr: 576-87.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA CAETANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14241, Marcelo Ventura 

da Silva Magalhães - OAB:MT 21.412, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO 

- OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 INTIME-SE o requerente para, querendo, apresente contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias, de recurso apelação postulado a ref.38.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 10710 Nr: 400-55.2011.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ítalo Lenzi, Adaci Elusa Lenzi, Flares Aguiar da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 257 e DETERMINO o arquivamento do feito, haja 

vista que as custas judiciais já foram recolhidas quando do início do 

processo.

Cumpra-se servindo a presente decisão como mandado/precatória.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000139-92.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO MACHADO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA FREITAS RIBEIRO OAB - MT25257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 813 de 1001



Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NORTELÂNDIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA 

AVENIDA VALENTIN PERON, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 

78430-000 Processo nº: 1000139-92.2019.8.11.0031 Ação: PETIÇÃO 

CÍVEL (241) Polo Ativo: LUIZ EDUARDO MACHADO SILVA Polo Passivo: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

e outros (2) CERTIFICO E DOU FÉ, em cumprimento à R. Decisão constante 

no Id. 28157291 , que nos autos protocolados sob o nº 

1000139-92.2019.8.11.0031, em trâmite neste Juizado Especial Cível e 

Criminal da Comarca de Nortelândia-MT, tendo como Parte Autora LUIZ 

EDUARDO MACHADO SILVA, inscrito(a) no CPF nº 052.424.911-32, e 

como Parte Requerida DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE 

MATO GROSSO -DETRAN e outros (2), inscrito(a) no CNPJ nº , por 

ocasião da instrução do feito, o(a) Dr.(ª) ISABELA FREITAS RIBEIRO - 

OAB/MT 25.257-0 , foi nomeado(a) defensor(a) dativo para defender os 

interesses da Parte LUIZ EDUARDO MACHADO SILVA . Certifico, ainda, 

que o(a) MM.(ª) Juiz(a) de Direito Victor Lima Pinto Coelho arbitrou os 

honorários advocatícios no importe de (02) URH,s na data de 20 de janeiro 

de 2020 , conforme consta no(a) R. Despacho/Decisão de Id. 28157291 , a 

serem pagos pelo Estado de Mato Grosso. Em relação ao que foi 

determinado, é o que me cumpre certificar. "Assinado Eletronicamente" 

Gestor(a) Judiciário(a) DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de 

NORTELÂNDIA, Estado de Mato Grosso, em 31 de janeiro de 2020. Eu, 

CRISTOVAN FERREIRA DE SA, digitei., Gestora Judiciária, conferi e 

subscrevi. A autenticidade desta certidão poderá ser certificada no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000405-96.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. C. (AUTOR(A))

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE MARTINS OAB - 024.667.291-99 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILSON FAUSTO BUZATO OAB - MT23643-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000405-96.2019.8.11.0090. 

AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, M. E. C. 

REPRESENTANTE: JANINE MARTINS REU: WILSON RODRIGO CARGNIN 

Vistos. Cuida-se de ação de guarda com pedido de guarda provisória c.c. 

alimentos e regulamentação de visitas entre as partes em epígrafe. Em 

audiência de conciliação, as partes firmaram um acordo, pugnando pela 

sua homologação. É o relatório Decido. Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial. Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs 

aos agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposição da lide. Impende ressaltar que a autocomposição é a 

melhor forma de pacificação do conflito, eis que as próprias partes 

decidem o que é o mais adequado para por termo àquele entrevero que os 

levaram a procurar o Poder Judiciário para socorrer os seus direitos. 

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entre as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente. 

Nesta senda, uma vez que aparentemente o acordo firmado entre as 

partes encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação. Pelo 

exposto, HOMOLOGO a autocomposição em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 487, III, b, do CPC. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios de sucumbência. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Nova Canaã do 

Norte-MT, data da assinatura digital. (Assinado Digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52621 Nr: 1299-94.2016.811.0090

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINÉIA MICHELI GERONIMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDINÉIA MICHELI GERONIMO DA SILVA, 

Cpf: 55081754153, Rg: 13802267, Filiação: Auta Pereira Freire e Joventino 

Gerônimo da Silva, data de nascimento: 04/04/1974, brasileiro(a), natural 

de Ubiratã-PR, convivente, pecuarista, Telefone (66) 98421-1353. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de arquivamento 

formulado pelo Ministério Público, observado o disposto no art. 18 do 

Código de Processo Penal.IV - DISPOSIÇÕES FINAISDeixo de condenar 

o(a)(s) investigado(a)(s) em custas e despesas processuais em face do 

arquivamento do feito.Caso tenha havido o recolhimento de fiança, 

intime-se o(a)(s) indiciado(a)(s) para que informe os dados de sua conta 

bancária, a fim de que tal quantia lhe seja restituída, na dicção do art. 337 

do Código de Processo Penal e art. 1.471, § 1º, da CNGC. Cientifique-se o 

Ministério Público e a autoridade policial. Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com 

a própria inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT.Publique-se. 

Cumpra-se. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e 

CARTA PRECATÓRIA, caso seja necessário. Após, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wilson de Oliveira do 

Nascimento, digitei.

Nova Canaã do Norte, 18 de março de 2019

Deikson Lourenço dos Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37792 Nr: 340-65.2012.811.0090

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FLORINDO BERTO, JOÃO DANIEL BERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO GOUVEA FILHO, SILVANA 

MASSUCHETTI GOUVEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOS SANTOS CEZAR - 

OAB:14428-B, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VOLPATO FRANCA 

- OAB:14172, JANDERSON MEMÓRIA RAMOS - OAB:OAB/MT 16953, 

SIMONI REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT, Wilson Roberto Maciel 

- OAB:5983/O

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para se manifestar quanto o teor da petição 

retro.

 PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 46980 Nr: 211-89.2014.811.0090
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCINO LINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Vistos.

Segundo a lei de regência, o ônus da prova é da acusação.

Assim, INTIME-SE a defesa para apresenta resposta à acusação no prazo 

legal.

Transcorrido o prazo legal certifique o necessário e volte concluso.

P. I. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54868 Nr: 132-08.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DOMINGOS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido da parte autora à Ref: 75.

De início, certifique a zelosa Secretaria Judicial quanto à eventual decurso 

de prazo para a parte requerida apresentar as provas que pretende.

Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 22 DE JUNHO DE 

2020, ÀS 14H00, devendo as partes serem intimadas juntamente com 

seu(s) respectivo(s) defensor(es) para comparecerem à audiência 

designada, acompanhadas das testemunhas arroladas.

As partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data para arrolar 

suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as 

quais deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se 

pretenda a intimação destas, as partes deverão formular requerimento 

neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC.

Intime(m)-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 32620 Nr: 475-87.2006.811.0090

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: COLIDER CAÇA E PESCA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restituição de coisa apreendida 

formulado pelo requerente COLÍDER CAÇA E PESCA-ME e o faço para 

determinar a restituição do seguinte bem: arma de fogo, tipo pistola PT 938, 

calibre 380, marca Taurus, nº da série KWG 889096.Assim, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, do 

CPC.EXPEÇA-SE mandado de restituição.INTIME-SE. CIÊNCIA ao 

representante do Ministério Público.Sem custas. Transitada em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55701 Nr: 632-74.2017.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE - SICRED NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JULIO DA SILVA, JOSÉ MARCOS 

LIANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao exequente para que se manifeste sobre a 

correspondência devolvida (ref. 33), bem como efetuar o pagamento da 

diligência do senhor Oficial de Justiça a fim de que seja cumprido o 

mandado de citação do executado José Marcos Liandro da Silva na zona 

urbana desta Comarca. Para tanto, deverá retirar a guia junto ao site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando a guia 

devidamente paga (original) a Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos 

termos do Provimento 07/2017.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-28.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA VIRTUOSO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000071-28.2020.8.11.0090 POLO ATIVO:VALERIA 

VIRTUOSO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: NOVA CANAÃ NORTE - J.E 

- AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO Data: 17/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

RUA ALBERTO ALVES, 113, CENTRO, NOVA C NORTE - MT - CEP: 

78515-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70740 Nr: 1008-91.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enilda Terezinha Duarte da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – ATO ORDINATÓRIO

Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, com o trânsito em julgado da 

sentença, impulsiono os autos para intimação da parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que de direito, sob pena de 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40359 Nr: 97-55.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Global Village Telecon LTDA, Banco Finasa 

BMC S/A, Bank Brasil S/A Banco, Banco Fininvest S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Hasson - OAB:OAB/PR 

42.682, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197/MT, Jorge Luiz Miraglia 

Jaudy - OAB:6735/MT, Lazaro José Gomes Junior - 

OAB:OAB/MT-8.194-A, Mário Cardi Filho - OAB:OAB/MT 3.584-A, 

Sandra Calabrese Simão - OAB:OAB/PR 13.271, Ussiel Tavares da 
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Silva Filho - OAB:3150-A/MT

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para que no prazo de 

05 dias manifeste-se sobre o despacho de fl.274-V e atenda a solicitação 

diretamente no Juízo Deprecante, sob pena de devolução da Carta 

Precatória sem cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83112 Nr: 1899-10.2019.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSM, MMPM, ECdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:21824/O, Edgar Campos de Azevedo - OAB:27724O, 

Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B, LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/O

 Nota-se que não houve mudança em sua situação, tendo em vista que a 

Defesa não apresentou fatos/argumentos/documentos novos que 

influenciam na alteração do objeto da análiseEm relação à ausência de 

algum pressuposto para a prisão, remete-se ao argumentado quanto aos 

fundamentos elencados para a decretação e, posteriormente, manutenção 

da prisão de Manoel. Como já apontado na anterior decisão que manteve a 

prisão preventiva, o que foi levado em conta para a não concessão de 

liberdade refere-se à garantia da ordem pública. Assim, por não vislumbrar 

espaço para a revogação da prisão preventiva, mantém-se a decisão 

anterior, INDEFERINDO-SE a revogação. Por fim, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR a defesa de Manoel;2.CIÊNCIA ao Ministério 

Púbico;3.MANTER a marcha processual, conforme decisão anterior.Intimar. 

CumprirDe Cotriguaçu/MT para Nova Monte Verde/MT, 30 de janeiro de 

2020.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40157 Nr: 1889-78.2010.811.0091

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeferson Gabriel Cervelin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vetorello Empreendimentos Imobiliários LTDA, 

Ari Vettorello, Jaime Antonio Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B, Kauâne Stefanie Barbosa Rodrigues - OAB:MT0026754O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS

Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que comprove o recolhimento da guia para 

distribuição da Carta Precatória ao Juízo da Comarca de Cascavel - PR, no 

prazo de 10 dias, ou promova a sua distribuição diretamente naquele 

Juízo, com posterior comprovação nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68355 Nr: 1296-73.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSJP - Empreendimentos e Participações S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Domingos Errerias Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Calvoso Carvalho de 

Mendonça - OAB:6173 MT, Roberto Cavalcante Batista - OAB:MT 

5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO DONIZETTI 

ANDREOTTI - OAB:PR 14620, ELISÂNGELA BORGES DA SILVA - 

OAB:PR 62049, ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - OAB:PR 37082

 Impulsiono os autos para intimação do exequente acerca da 

disponibilidade da certidão de inteiro teor do ato de penhora para retirada 

na Secretaria para, caso queira, nos termos da redação do artigo 844 do 

CPC, providencie a averbação da penhora no registro competente 

independentemente de mandado judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70608 Nr: 919-68.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jordaneo Carnelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO PARA MANIFESTAR-SE SOBRE CORRESPONDÊNCIA 

DEVOLVIDA

Nos termos do art. 152, incisos II e VI do CPC, Impulsiono os autos para 

intimação da parte autora acerca da correspondência devolvida, para que 

no prazo de 05(cinco) dias informe o endereço do Requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74407 Nr: 1428-62.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Campos de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:37420

 Vistos...

Tendo em vista as certidões contidas às fls. 105/106, informa-se o 

decurso de prazo pela Defesa, sem indicação do endereço da 

testemunha, bem como que o acusado, atuante em causa própria, 

encontra-se segregado no Centro de Custódia da Capital.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR Carta Precatória, em caráter de urgência, para a Comarca de 

Cuiabá/MT (Centro de Custódia da Capital), isso para:

a) INTIMAR pessoalmente o acusado, para que apresente o endereço da 

testemunha Marcio Laurindo da Silva ou constitua novo Advogado para 

sua defesa, devendo o Oficial de Justiça certificar a informação prestada.

 2. Havendo indicação de endereço fora da Comarca, EXPEDIR Precatória 

para a oitiva;

3. Após, conclusos.

De Cotriguaçu/MT para Nova Monte Verde/MT, 30 de janeiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71966 Nr: 34-98.2019.811.0107

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BRUNO BECKER, MASSA FALIDA DA COLONIZADORA 

VALE DO RIO FERRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Moreira Morais Rennó, Tácido Morais 

Renno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BECKER - OAB:, ISABEL 

JUNG - OAB:17220/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE ANDRADE 

FERNANDES - OAB:OAB/MG 128.277

 Nesta data impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o Advogado 

das partes da Sentença proferida nos autos conforme dispositivo a 

seguir: (...) Em tal contexto, efetivamente o litígio instaurado em 

decorrência da impugnação não pode ser solucionado pela via 

administrativa, exatamente por envolver o direito de propriedade das 

partes interessadas. Somente a ampla instrução do feito, com a garantia 

do contraditório, permitirá a definição em torno dos direitos de propriedade 

invocados por todos os interessados. (AgRg no REsp 547840/MG, Rel. 

Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 07.01.2005) 2. 

Agravo regimental desprovido. (AgRg no Recurso Especial nº 

1.156.104/SC (2009/0172936-7), 4ª Turma do STJ, Rel. Marco Buzzi. j. 

06.02.2014, DJe 14.02.2014). Ante o exposto, com fundamento no art. 

213, §6º, da Lei n. 6.015/73, JULGO EXTINTO o procedimento, sem 

julgamento de mérito. Int. Cumpre-se."
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Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55913 Nr: 834-68.2015.811.0107

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOILVES VEDANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): luiz moreira de oliveira (espólio), ELVIRA 

MATIAS DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, CLEUSA 

MOREIRA DE OLIVEIRA SOUZA, JURANDIR JOSÉ RAMOS DE SOUZA, 

ANTÔNIO MOREIRA DE OLIVEIRA, ELIAS MOREIRA DE OLIVEIRA, CARMEM 

SILVEIRA CALAZANS DE OLIVEIRA, MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA 

ARAUJO, JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO, ESDRA DE LIMA ALENCAR, MARIANA 

MOREIRA DE OLIVIERA SANTOS, VALMIR ANTONIO DOS SANTOS, dario 

moreira de oliveira, MOISES MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE TORRES VEDANA - 

OAB:31410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ORTIZ - OAB:06897/PR

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, SE MANIFESTE NA PRECATÓRIA DISTRIBUÍDA NO JUÍZO DE 

DEODÁPOLIS, JUNTANDO O COMPROVANTE NECESSÁRIO QUANTO À 

PERÍCIA A SER REALIZADA NAQUELE JUÍZO, BEM COMO, INTIMO AS 

PARTES, PARA SE MANIFESTAREM QUANTO À NOMEAÇÃO DO PERITO, 

CONFORME DETERMINAÇÃO DAQUELE JUÍZO, CONSTANTE DO OFÍCIO DE 

REF. 99.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-32.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZENILDA PAIDA OAB - MT0017404A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

8009999-32.2017.8.11.0107. REQUERENTE: MARLETE CORDEIRO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS. Considerando o erro de 

sistema na juntada do documento de Id 26148981, determino a intimação 

da parte sucumbente para regularização da juntada do respectivo 

comprovante de pagamento da condenação, no prazo de dez dias. Com a 

juntada, intime-se a parte exequente/autora para manifestação, no prazo 

de dez dias. Após, conclusos. Int. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000019-78.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO AUGUSTO LOPES FEIJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000019-78.2020.8.11.0107. EXEQUENTE: DANIEL PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: MARCIO AUGUSTO LOPES FEIJO Vistos. 1. Preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a inicial. 2. CITE-SE a parte executada para 

pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, nos 

termos do art. 829 do CPC c.c. art. 53, caput, da Lei 9.099/95. Conste do 

mandado que, não efetuado o pagamento, serão PENHORADOS e 

AVALIADOS bens suficientes à satisfação do crédito. Efetivada a 

constrição, LAVRE-SE o respectivo auto, intimando-se a parte executada 

no mesmo ato. 3. Não encontrada a parte executada, deverá o Oficial de 

Justiça ARRESTAR-LHE bens suficientes para garantir a execução, 

observando-se o estabelecido pelo art. 830, §§ 1º e 3º, do CPC. 4. 

Efetuada a penhora, venham conclusos para designação de audiência de 

conciliação (art. 53, § 1º, Lei 9.099/95) Int. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-05.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JORIEL XAVIER DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER XAVIER DE CAMPOS OAB - MT16782/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000106-05.2018.8.11.0107. REQUERENTE: JORIEL XAVIER DE CAMPOS 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA VISTOS. 1 – 

Retifiquem-se o registro e autuação, fazendo-se constar o feito como 

“Cumprimento de Sentença”. 2 – Observada a regra do art. 513, § 2º, do 

CPC c.c. art. 52 da Lei 9.099/95, INTIME-SE a parte executada, para que 

efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 – 

Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios em 10%, na forma do art. 

523, § 1º, do CPC c.c. art. 52 da Lei 9.099/95. 4 – Cumpra-se. Glauber 

Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-71.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK JONATHAM FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA TORQUATO DE ALMEIDA OAB - MT12753-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOCASE COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 

ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GONCALVES OAB - RJ159199 (ADVOGADO(A))

JAMENSSON HENRIQUE DE OLIVEIRA VASCONCELOS OAB - RJ203472 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO LUBE JUNIOR OAB - RJ145807 (ADVOGADO(A))

KAISER MOTTA LUCIO DE MORAIS JUNIOR OAB - RJ137730 

(ADVOGADO(A))

WALTER JOSE VIEITAS SARAIVA OAB - RJ203109 (ADVOGADO(A))

PAULA DOS ANJOS MARTINS DE OLIVEIRA OAB - RJ204006 

(ADVOGADO(A))

PEDRO CASCAES CHEQUER OAB - RJ166581 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

8010128-71.2016.8.11.0107. REQUERENTE: PATRICK JONATHAM 

FONSECA REQUERIDO: ODONTOCASE COMERCIO E INDUSTRIA DE 

EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO LTDA - ME VISTOS. 1 – Retifiquem-se o 

registro e autuação, fazendo-se constar o feito como “Cumprimento de 

Sentença”. 2 – Observada a regra do art. 513, § 2º, do CPC c.c. art. 52 da 

Lei 9.099/95, INTIME-SE a parte executada, para que efetue o pagamento 

do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 – Fica a parte 

executada desde já advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo concedido, o débito será acrescido de multa de 10%, além de 

honorários advocatícios em 10%, na forma do art. 523, § 1º, do CPC c.c. 

art. 52 da Lei 9.099/95. 4 – Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-46.2018.8.11.0107
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Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR AUGUSTO FACCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000058-46.2018.8.11.0107. REQUERENTE: CEZAR AUGUSTO FACCO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

VISTOS. 1 – Retifiquem-se o registro e autuação, fazendo-se constar o 

feito como “Cumprimento de Sentença”. 2 – Observada a regra do art. 513, 

§ 2º, do CPC c.c. art. 52 da Lei 9.099/95, INTIME-SE a parte executada, 

para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 3 – Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios em 10%, na forma do art. 

523, § 1º, do CPC c.c. art. 52 da Lei 9.099/95. 4 – Cumpra-se. Glauber 

Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000077-86.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA XAVIER OAB - MT22834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000077-86.2017.8.11.0107. REQUERENTE: FERNANDO JOSE VIEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTOS. 1.) Primeiramente, proceda a alteração da classe processual 

junto ao PJE para cumprimento de sentença. 2.) Após, renove-se 

conclusão para análise da manifestação das partes. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000098-28.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIR MADRUGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CARVALHO DA GRACA OAB - MT24004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - 635.532.280-91 (REPRESENTANTE)

SAMUEL DE CAMPOS PONTES OAB - MT12.614-B (ADVOGADO(A))

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000098-28.2018.8.11.0107. REQUERENTE: ADELIR MADRUGA 

REQUERIDO: NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS 

AMAZONICOS S.A. REPRESENTANTE: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

VISTOS. A petição e documentos juntados em Ids 18506409, 18506410, 

18506413, 18506414 e 18506422 são estranhas a este feito, razão pela 

qual determino seu desentranhamento. No mais, certifique-se quanto à 

tempestividade da contestação. Após, voltem conclusos. Int. Cumpra-se. 

Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-58.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIELLY OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000096-58.2018.8.11.0107. REQUERENTE: CRISTIELLY OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS. 1 – Retifiquem-se o 

registro e autuação, fazendo-se constar o feito como “Cumprimento de 

Sentença”. 2 – Observada a regra do art. 513, § 2º, do CPC c.c. art. 52 da 

Lei 9.099/95, INTIME-SE a parte executada, para que efetue o pagamento 

do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 – Fica a parte 

executada desde já advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo concedido, o débito será acrescido de multa de 10%, além de 

honorários advocatícios em 10%, na forma do art. 523, § 1º, do CPC c.c. 

art. 52 da Lei 9.099/95. 4 – Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000010-24.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR WEBER ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000010-24.2017.8.11.0107. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: NAIR WEBER ALVES VISTOS. Compulsando os autos, 

verifico que se trata de execução de título extrajudicial consistente em 

nota promissória emitida pela executada no valor de R$ 1.500,00 (Id 

6655065). Contudo, a petição inicial menciona débito na ordem de R$ 

600,00, e, posteriormente, na planilha de cálculo apresentada em Id 

23885976 apresenta o débito com valor nominal de R$ 835,99. Assim, 

previamente ao exame do pedido de penhora online, determino a intimação 

da parte exequente para que, no prazo de 15 dias, esclareça tais 

inconsistências. Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010015-20.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SALETE SUDERICH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

8010015-20.2016.8.11.0107. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: JULIANA SALETE SUDERICH VISTOS. Compulsando os 

autos, verifico que se trata de execução de título extrajudicial consistente 

em nota promissória emitida pela executada no valor de R$ 2.760,00 (Id 
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5672498). Contudo, a planilha de cálculo apresentada em Id 23944911 

apresenta o débito com valor nominal de R$ 5.802,87. Assim, determino a 

intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 dias, esclareça 

tais inconsistências. Em igual prazo, deverá manifestar-se quanto à 

localização do veículo restrito junto ao Sistema Renajud, a fim de 

possibilitar a conclusão da penhora. Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi 

Strachicini Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010084-86.2015.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA MARIA LIBERALESSO FERRARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAIR VANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

8010084-86.2015.8.11.0107. EXEQUENTE: ELSA MARIA LIBERALESSO 

FERRARI EXECUTADO: ADEMAIR VANI VISTOS. Em documento de Id 

5672304 consta a penhora de veículo automotor pertencente ao 

executado, bem como sua remoção em favor da parte exequente, tendo 

sido depositado em mãos do antigo advogado da credora – Dr. José 

Antônio Silva, o qual renunciou ao mandato em Id 11736712. Assim, 

determino a intimação da parte exequente para que manifeste interesse 

em adjudicação ou alienação judicial do bem, no prazo de 30 dias, bem 

como para que indique a atual localização do veículo. Int. Cumpra-se. 

Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010044-07.2015.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SILVA OAB - MT0005472S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DE ALMEIDA MAIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

8010044-07.2015.8.11.0107. EXEQUENTE: ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA 

& CIA LTDA - ME EXECUTADO: CARLOS DE ALMEIDA MAIA VISTOS. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por AGROPECUÁRIA E 

LOCADORA ALIANÇA – ME (Antônio de Oliveira Silva & Cia. Ltda.-ME) em 

face de CARLOS DE ALMEIDA MAIA, qualificados nos autos. O feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, com bloqueio de 

valores pelo sistema BacenJud. Instado quanto ao bloqueio de valores, o 

executado nada manifestou. Assim, expeça-se alvará de levantamento da 

quantia bloqueada em face da parte exequente. No mais, em 

prosseguimento ao feito, intime-se a parte exequente para que, no prazo 

de 15 dias, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção. Int. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010003-40.2015.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

J. GILMAR TENNROLLER - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON ANTONIO DE BONA OAB - MT0018257A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU PFEIFER (EXECUTADO)

HEMERSON RICARDO PESKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

8010003-40.2015.8.11.0107. EXEQUENTE: J. GILMAR TENNROLLER - ME 

EXECUTADO: ALCEU PFEIFER, HEMERSON RICARDO PESKE VISTOS. 

Trata-se de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. 

Considerando que o valor bloqueado em Id 19348155 é ínfimo, proceda ao 

desbloqueio. No mais, intime-se a parte exequente para que promova o 

regular andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora e/ou a 

exata localização dos demais veículos constritos via Renajud, no prazo de 

15 dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-25.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SILVA OAB - MT0005472S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULRICH RECHMANN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000029-25.2020.8.11.0107 POLO ATIVO:JOSE ANTONIO 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ANTONIO SILVA POLO 

PASSIVO: ULRICH RECHMANN FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação - Nova Ubiratã 

Data: 13/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO 

NEVES, 1131, CENTRO, NOVA UBIRATÃ - MT - CEP: 78888-000 . CUIABÁ, 

31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-32.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZENILDA PAIDA OAB - MT0017404A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

8009999-32.2017.8.11.0107. REQUERENTE: MARLETE CORDEIRO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS. Considerando o erro de 

sistema na juntada do documento de Id 26148981, determino a intimação 

da parte sucumbente para regularização da juntada do respectivo 

comprovante de pagamento da condenação, no prazo de dez dias. Com a 

juntada, intime-se a parte exequente/autora para manifestação, no prazo 

de dez dias. Após, conclusos. Int. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-05.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JORIEL XAVIER DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER XAVIER DE CAMPOS OAB - MT16782/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000106-05.2018.8.11.0107. REQUERENTE: JORIEL XAVIER DE CAMPOS 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA VISTOS. 1 – 

Retifiquem-se o registro e autuação, fazendo-se constar o feito como 

“Cumprimento de Sentença”. 2 – Observada a regra do art. 513, § 2º, do 

CPC c.c. art. 52 da Lei 9.099/95, INTIME-SE a parte executada, para que 

efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 – 

Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 
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multa de 10%, além de honorários advocatícios em 10%, na forma do art. 

523, § 1º, do CPC c.c. art. 52 da Lei 9.099/95. 4 – Cumpra-se. Glauber 

Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-05.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JORIEL XAVIER DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER XAVIER DE CAMPOS OAB - MT16782/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000106-05.2018.8.11.0107. REQUERENTE: JORIEL XAVIER DE CAMPOS 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA VISTOS. 1 – 

Retifiquem-se o registro e autuação, fazendo-se constar o feito como 

“Cumprimento de Sentença”. 2 – Observada a regra do art. 513, § 2º, do 

CPC c.c. art. 52 da Lei 9.099/95, INTIME-SE a parte executada, para que 

efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 – 

Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios em 10%, na forma do art. 

523, § 1º, do CPC c.c. art. 52 da Lei 9.099/95. 4 – Cumpra-se. Glauber 

Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-05.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JORIEL XAVIER DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER XAVIER DE CAMPOS OAB - MT16782/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000106-05.2018.8.11.0107. REQUERENTE: JORIEL XAVIER DE CAMPOS 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA VISTOS. 1 – 

Retifiquem-se o registro e autuação, fazendo-se constar o feito como 

“Cumprimento de Sentença”. 2 – Observada a regra do art. 513, § 2º, do 

CPC c.c. art. 52 da Lei 9.099/95, INTIME-SE a parte executada, para que 

efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 – 

Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios em 10%, na forma do art. 

523, § 1º, do CPC c.c. art. 52 da Lei 9.099/95. 4 – Cumpra-se. Glauber 

Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-58.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIELLY OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000096-58.2018.8.11.0107. REQUERENTE: CRISTIELLY OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS. 1 – Retifiquem-se o 

registro e autuação, fazendo-se constar o feito como “Cumprimento de 

Sentença”. 2 – Observada a regra do art. 513, § 2º, do CPC c.c. art. 52 da 

Lei 9.099/95, INTIME-SE a parte executada, para que efetue o pagamento 

do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 – Fica a parte 

executada desde já advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo concedido, o débito será acrescido de multa de 10%, além de 

honorários advocatícios em 10%, na forma do art. 523, § 1º, do CPC c.c. 

art. 52 da Lei 9.099/95. 4 – Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-32.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZENILDA PAIDA OAB - MT0017404A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

8009999-32.2017.8.11.0107. REQUERENTE: MARLETE CORDEIRO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS. Considerando o erro de 

sistema na juntada do documento de Id 26148981, determino a intimação 

da parte sucumbente para regularização da juntada do respectivo 

comprovante de pagamento da condenação, no prazo de dez dias. Com a 

juntada, intime-se a parte exequente/autora para manifestação, no prazo 

de dez dias. Após, conclusos. Int. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-58.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIELLY OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000096-58.2018.8.11.0107. REQUERENTE: CRISTIELLY OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS. 1 – Retifiquem-se o 

registro e autuação, fazendo-se constar o feito como “Cumprimento de 

Sentença”. 2 – Observada a regra do art. 513, § 2º, do CPC c.c. art. 52 da 

Lei 9.099/95, INTIME-SE a parte executada, para que efetue o pagamento 

do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 – Fica a parte 

executada desde já advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo concedido, o débito será acrescido de multa de 10%, além de 

honorários advocatícios em 10%, na forma do art. 523, § 1º, do CPC c.c. 

art. 52 da Lei 9.099/95. 4 – Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-05.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JORIEL XAVIER DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER XAVIER DE CAMPOS OAB - MT16782/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 
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1000106-05.2018.8.11.0107. REQUERENTE: JORIEL XAVIER DE CAMPOS 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA VISTOS. 1 – 

Retifiquem-se o registro e autuação, fazendo-se constar o feito como 

“Cumprimento de Sentença”. 2 – Observada a regra do art. 513, § 2º, do 

CPC c.c. art. 52 da Lei 9.099/95, INTIME-SE a parte executada, para que 

efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 – 

Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios em 10%, na forma do art. 

523, § 1º, do CPC c.c. art. 52 da Lei 9.099/95. 4 – Cumpra-se. Glauber 

Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000077-86.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA XAVIER OAB - MT22834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000077-86.2017.8.11.0107. REQUERENTE: FERNANDO JOSE VIEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTOS. 1.) Primeiramente, proceda a alteração da classe processual 

junto ao PJE para cumprimento de sentença. 2.) Após, renove-se 

conclusão para análise da manifestação das partes. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-32.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZENILDA PAIDA OAB - MT0017404A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

8009999-32.2017.8.11.0107. REQUERENTE: MARLETE CORDEIRO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS. Considerando o erro de 

sistema na juntada do documento de Id 26148981, determino a intimação 

da parte sucumbente para regularização da juntada do respectivo 

comprovante de pagamento da condenação, no prazo de dez dias. Com a 

juntada, intime-se a parte exequente/autora para manifestação, no prazo 

de dez dias. Após, conclusos. Int. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-32.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZENILDA PAIDA OAB - MT0017404A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

8009999-32.2017.8.11.0107. REQUERENTE: MARLETE CORDEIRO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS. Considerando o erro de 

sistema na juntada do documento de Id 26148981, determino a intimação 

da parte sucumbente para regularização da juntada do respectivo 

comprovante de pagamento da condenação, no prazo de dez dias. Com a 

juntada, intime-se a parte exequente/autora para manifestação, no prazo 

de dez dias. Após, conclusos. Int. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-58.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIELLY OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000096-58.2018.8.11.0107. REQUERENTE: CRISTIELLY OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS. 1 – Retifiquem-se o 

registro e autuação, fazendo-se constar o feito como “Cumprimento de 

Sentença”. 2 – Observada a regra do art. 513, § 2º, do CPC c.c. art. 52 da 

Lei 9.099/95, INTIME-SE a parte executada, para que efetue o pagamento 

do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 – Fica a parte 

executada desde já advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo concedido, o débito será acrescido de multa de 10%, além de 

honorários advocatícios em 10%, na forma do art. 523, § 1º, do CPC c.c. 

art. 52 da Lei 9.099/95. 4 – Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-58.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIELLY OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000096-58.2018.8.11.0107. REQUERENTE: CRISTIELLY OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS. 1 – Retifiquem-se o 

registro e autuação, fazendo-se constar o feito como “Cumprimento de 

Sentença”. 2 – Observada a regra do art. 513, § 2º, do CPC c.c. art. 52 da 

Lei 9.099/95, INTIME-SE a parte executada, para que efetue o pagamento 

do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 – Fica a parte 

executada desde já advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo concedido, o débito será acrescido de multa de 10%, além de 

honorários advocatícios em 10%, na forma do art. 523, § 1º, do CPC c.c. 

art. 52 da Lei 9.099/95. 4 – Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000077-86.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA XAVIER OAB - MT22834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000077-86.2017.8.11.0107. REQUERENTE: FERNANDO JOSE VIEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTOS. 1.) Primeiramente, proceda a alteração da classe processual 

junto ao PJE para cumprimento de sentença. 2.) Após, renove-se 

conclusão para análise da manifestação das partes. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000077-86.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA XAVIER OAB - MT22834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000077-86.2017.8.11.0107. REQUERENTE: FERNANDO JOSE VIEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTOS. 1.) Primeiramente, proceda a alteração da classe processual 

junto ao PJE para cumprimento de sentença. 2.) Após, renove-se 

conclusão para análise da manifestação das partes. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-17.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE EBERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA OAB - MT0020492A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

1000144-17.2018.8.11.0107. REQUERENTE: MARCIO JOSE EBERLE 

REQUERIDO: OI S/A VISTOS. Recebo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada, nos efeitos devolutivo e suspensivo, tendo em vista 

encontrar-se em recuperação judicial, visando evitar dano irreparável. 

Considerando que a parte contrária já apresentou suas contrarrazões, 

remetam-se os autos para a Turma Recursal, com as anotações e 

homenagens de estilo. Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-32.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO JUST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - MT26059-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

8010053-32.2016.8.11.0107. REQUERENTE: ARMINDO JUST REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA, ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS VISTOS. Recebo o recurso inominado interposto pela parte 

autora e defiro-lhe os benefícios da gratuidade judiciária. Considerando 

que a parte contrária já apresentou suas contrarrazões, remetam-se os 

autos para a Turma Recursal, com as anotações e homenagens de estilo. 

Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000079-56.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

1000079-56.2017.8.11.0107. REQUERENTE: BENEDITO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS. Recebo o recurso inominado interposto pela parte 

autora e defiro-lhe os benefícios da gratuidade judiciária. Considerando 

que a parte contrária já apresentou suas contrarrazões, remetam-se os 

autos para a Turma Recursal, com as anotações e homenagens de estilo. 

Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-75.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA JULIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO D CRISTIAN DA SILVA JULIANI OAB - MT22713/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

1000306-75.2019.8.11.0107. REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA JULIANI 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. VISTOS. Recebo o 

recurso inominado interposto pela parte autora e defiro-lhe os benefícios 

da gratuidade judiciária. Considerando que a parte contrária já apresentou 

suas contrarrazões, remetam-se os autos para a Turma Recursal, com as 

anotações e homenagens de estilo. Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi 

Strachicini Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-42.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GUIMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 822 de 1001



(ADVOGADO(A))

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATISTA DE AGUIAR OAB - MT3537/O (ADVOGADO(A))

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR OAB - MT0003499A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI OAB - MT3047/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

1000153-42.2019.8.11.0107. REQUERENTE: JAIR GUIMARA REQUERIDO: 

MOTO IDEAL LTDA VISTOS. Recebo o recurso inominado interposto pela 

parte autora e defiro-lhe os benefícios da gratuidade judiciária. 

Considerando que a parte contrária já apresentou suas contrarrazões, 

remetam-se os autos para a Turma Recursal, com as anotações e 

homenagens de estilo. Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-71.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ECKERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT10064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

1000078-71.2017.8.11.0107. REQUERENTE: ANA PAULA ECKERT 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO VISTOS. Recebo o recurso inominado 

interposto pela parte autora e defiro-lhe os benefícios da gratuidade 

judiciária. Considerando que a parte contrária já apresentou suas 

contrarrazões, remetam-se os autos para a Turma Recursal, com as 

anotações e homenagens de estilo. Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi 

Strachicini Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-64.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCELO DRESCH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

8010122-64.2016.8.11.0107. REQUERENTE: JOAO FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: JOSE MARCELO DRESCH VISTOS. Recebo o 

recurso inominado interposto pela parte requerida, posto que tempestivo, e 

defiro-lhe os benefícios da gratuidade judiciária. Considerando que a parte 

autora não foi mais localizada para intimação (Ids 16008849, 16553578 e 

16556202), aplico a regra do art. 19, § 2º, da Lei 9.099/95 e determino a 

remessa do feito à Turma Recursal sem as respectivas contrarrazões. Int. 

Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-51.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GRENZEL GOI JACOBS (REQUERENTE)

VANESSA GRENZEL GOI JACOBS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRIGIDA FIOS CONFECCOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO GARBUGGIO OAB - PR47565 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

8010043-51.2017.8.11.0107. REQUERENTE: VANESSA GRENZEL GOI 

JACOBS - ME, VANESSA GRENZEL GOI JACOBS REQUERIDO: BRIGIDA 

FIOS CONFECCOES LTDA - EPP VISTOS. Considerando a intempestividade 

do recurso inominado, conforme certidão de Id 17927717, rejeito 

seguimento ao recurso. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. 

No mais, considerando o depósito judicial do valor da condenação, 

expeça-se alvará de levantamento em favor da parte autora. Após, ao 

arquivo. Int. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010028-87.2014.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

8010028-87.2014.8.11.0107. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: LEANDRO VIEIRA DA SILVA VISTOS. Trata-se de feito 

em fase de cumprimento de sentença. O executado foi pessoalmente 

citado na fase de conhecimento em Id 5670761 e também foi pessoalmente 

intimado da r. sentença de mérito em Id 5670807. Posteriormente, alterou 

domicílio sem prévia comunicação ao Juízo, conforme se vê das certidões 

de Ids 15612128 e 16336017. Assim, na forma do art. 19, § 2º, da Lei 

9.099/95 c.c. art. 513, § 3º, do CPC, reputo intimado o devedor quanto ao 

cumprimento de sentença. Certifique-se quanto ao decurso do prazo para 

pagamento e, após, intime-se a parte exequente para promover o regular 

andamento do feito, no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção. Int. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000079-56.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

1000079-56.2017.8.11.0107. REQUERENTE: BENEDITO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS. Recebo o recurso inominado interposto pela parte 

autora e defiro-lhe os benefícios da gratuidade judiciária. Considerando 

que a parte contrária já apresentou suas contrarrazões, remetam-se os 

autos para a Turma Recursal, com as anotações e homenagens de estilo. 

Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-32.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO JUST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - MT26059-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

8010053-32.2016.8.11.0107. REQUERENTE: ARMINDO JUST REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA, ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS VISTOS. Recebo o recurso inominado interposto pela parte 

autora e defiro-lhe os benefícios da gratuidade judiciária. Considerando 

que a parte contrária já apresentou suas contrarrazões, remetam-se os 

autos para a Turma Recursal, com as anotações e homenagens de estilo. 

Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-75.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA JULIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO D CRISTIAN DA SILVA JULIANI OAB - MT22713/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

1000306-75.2019.8.11.0107. REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA JULIANI 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. VISTOS. Recebo o 

recurso inominado interposto pela parte autora e defiro-lhe os benefícios 

da gratuidade judiciária. Considerando que a parte contrária já apresentou 

suas contrarrazões, remetam-se os autos para a Turma Recursal, com as 

anotações e homenagens de estilo. Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi 

Strachicini Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-42.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GUIMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATISTA DE AGUIAR OAB - MT3537/O (ADVOGADO(A))

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR OAB - MT0003499A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI OAB - MT3047/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

1000153-42.2019.8.11.0107. REQUERENTE: JAIR GUIMARA REQUERIDO: 

MOTO IDEAL LTDA VISTOS. Recebo o recurso inominado interposto pela 

parte autora e defiro-lhe os benefícios da gratuidade judiciária. 

Considerando que a parte contrária já apresentou suas contrarrazões, 

remetam-se os autos para a Turma Recursal, com as anotações e 

homenagens de estilo. Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000079-56.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

1000079-56.2017.8.11.0107. REQUERENTE: BENEDITO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS. Recebo o recurso inominado interposto pela parte 

autora e defiro-lhe os benefícios da gratuidade judiciária. Considerando 

que a parte contrária já apresentou suas contrarrazões, remetam-se os 

autos para a Turma Recursal, com as anotações e homenagens de estilo. 

Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000079-56.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

1000079-56.2017.8.11.0107. REQUERENTE: BENEDITO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS. Recebo o recurso inominado interposto pela parte 

autora e defiro-lhe os benefícios da gratuidade judiciária. Considerando 

que a parte contrária já apresentou suas contrarrazões, remetam-se os 

autos para a Turma Recursal, com as anotações e homenagens de estilo. 

Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-75.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA JULIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO D CRISTIAN DA SILVA JULIANI OAB - MT22713/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 824 de 1001



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

1000306-75.2019.8.11.0107. REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA JULIANI 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. VISTOS. Recebo o 

recurso inominado interposto pela parte autora e defiro-lhe os benefícios 

da gratuidade judiciária. Considerando que a parte contrária já apresentou 

suas contrarrazões, remetam-se os autos para a Turma Recursal, com as 

anotações e homenagens de estilo. Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi 

Strachicini Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-32.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO JUST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - MT26059-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

8010053-32.2016.8.11.0107. REQUERENTE: ARMINDO JUST REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA, ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS VISTOS. Recebo o recurso inominado interposto pela parte 

autora e defiro-lhe os benefícios da gratuidade judiciária. Considerando 

que a parte contrária já apresentou suas contrarrazões, remetam-se os 

autos para a Turma Recursal, com as anotações e homenagens de estilo. 

Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-42.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GUIMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATISTA DE AGUIAR OAB - MT3537/O (ADVOGADO(A))

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR OAB - MT0003499A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI OAB - MT3047/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

1000153-42.2019.8.11.0107. REQUERENTE: JAIR GUIMARA REQUERIDO: 

MOTO IDEAL LTDA VISTOS. Recebo o recurso inominado interposto pela 

parte autora e defiro-lhe os benefícios da gratuidade judiciária. 

Considerando que a parte contrária já apresentou suas contrarrazões, 

remetam-se os autos para a Turma Recursal, com as anotações e 

homenagens de estilo. Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-32.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO JUST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - MT26059-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

8010053-32.2016.8.11.0107. REQUERENTE: ARMINDO JUST REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA, ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS VISTOS. Recebo o recurso inominado interposto pela parte 

autora e defiro-lhe os benefícios da gratuidade judiciária. Considerando 

que a parte contrária já apresentou suas contrarrazões, remetam-se os 

autos para a Turma Recursal, com as anotações e homenagens de estilo. 

Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-32.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO JUST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - MT26059-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

8010053-32.2016.8.11.0107. REQUERENTE: ARMINDO JUST REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA, ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS VISTOS. Recebo o recurso inominado interposto pela parte 

autora e defiro-lhe os benefícios da gratuidade judiciária. Considerando 

que a parte contrária já apresentou suas contrarrazões, remetam-se os 

autos para a Turma Recursal, com as anotações e homenagens de estilo. 

Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-75.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA JULIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO D CRISTIAN DA SILVA JULIANI OAB - MT22713/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

1000306-75.2019.8.11.0107. REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA JULIANI 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. VISTOS. Recebo o 

recurso inominado interposto pela parte autora e defiro-lhe os benefícios 

da gratuidade judiciária. Considerando que a parte contrária já apresentou 

suas contrarrazões, remetam-se os autos para a Turma Recursal, com as 

anotações e homenagens de estilo. Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi 

Strachicini Juiz de Direito.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-75.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA JULIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO D CRISTIAN DA SILVA JULIANI OAB - MT22713/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

1000306-75.2019.8.11.0107. REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA JULIANI 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. VISTOS. Recebo o 

recurso inominado interposto pela parte autora e defiro-lhe os benefícios 

da gratuidade judiciária. Considerando que a parte contrária já apresentou 

suas contrarrazões, remetam-se os autos para a Turma Recursal, com as 

anotações e homenagens de estilo. Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi 

Strachicini Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-42.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GUIMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATISTA DE AGUIAR OAB - MT3537/O (ADVOGADO(A))

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR OAB - MT0003499A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI OAB - MT3047/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

1000153-42.2019.8.11.0107. REQUERENTE: JAIR GUIMARA REQUERIDO: 

MOTO IDEAL LTDA VISTOS. Recebo o recurso inominado interposto pela 

parte autora e defiro-lhe os benefícios da gratuidade judiciária. 

Considerando que a parte contrária já apresentou suas contrarrazões, 

remetam-se os autos para a Turma Recursal, com as anotações e 

homenagens de estilo. Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-42.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GUIMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATISTA DE AGUIAR OAB - MT3537/O (ADVOGADO(A))

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR OAB - MT0003499A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI OAB - MT3047/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

1000153-42.2019.8.11.0107. REQUERENTE: JAIR GUIMARA REQUERIDO: 

MOTO IDEAL LTDA VISTOS. Recebo o recurso inominado interposto pela 

parte autora e defiro-lhe os benefícios da gratuidade judiciária. 

Considerando que a parte contrária já apresentou suas contrarrazões, 

remetam-se os autos para a Turma Recursal, com as anotações e 

homenagens de estilo. Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de 

Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-57.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ELORA DANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000066-57.2017.8.11.0107. REQUERENTE: ELORA DANA RODRIGUES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS. CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado da sentença, se o caso. Trata-se de cumprimento voluntário de 

sentença promovido pela parte sucumbente, na forma do art. 526 do CPC. 

Assim, declaro satisfeita a obrigação constante da sentença e julgo 

extinto o feito, com fulcro no art. 526, § 3º, c.c. art. 924, II, ambos do CPC. 

Expeça-se alvará em favor da parte autora. Após, ao arquivo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-33.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DO ROCIO CONSTANTINO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES BERTOLINI LTDA (REQUERIDO)

GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. (REQUERIDO)

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO HENGLES OAB - SP136748 (ADVOGADO(A))

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000033-33.2018.8.11.0107. REQUERENTE: EDNA DO ROCIO 

CONSTANTINO - ME REQUERIDO: TRANSPORTES BERTOLINI LTDA, RDM 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, GLENCORE IMPORTADORA E 

EXPORTADORA S.A. VISTOS. EDNA DO ROCIO CONSTANTINO LTDA-ME 

interpôs embargos de declaração contra a sentença de Id 25597406 

alegando omissão no decisum. Contudo, em que pese os argumentos 

trazidos na peça recursal, verifico que a sentença extintiva do feito não 

padece de quaisquer vícios, apresentando fundamentação clara quanto 

às matérias aventadas. Nesse aspecto, consigno que a prescrição e a 

ilegitimidade ativa foram apresentadas com base nas informações 

constantes dos autos, e de acordo com o livre convencimento deste juízo. 

O que se pretende, em verdade, é a própria reforma do julgado, o que só 

se admite pela via recursal adequada. Assim, conheço dos embargos, por 

serem tempestivos, mas nego provimento ao recurso, mantendo incólume 

a sentença guerreada. Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-95.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:
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CEZARINA MARIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000143-95.2019.8.11.0107. REQUERENTE: CEZARINA MARIA 

RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO VISTOS. Relatório 

dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

CEZARINA MARIA RODRIGUES, qualificado(a) nos autos, ajuizou 

reclamação de cobrança contra ENERGISA/MT, igualmente qualificado(a), 

alegando, em síntese, ser proprietária da UC 6/556005-7 e que no mês de 

setembro/2018 o transformador de energia apresentou problemas, razão 

pela qual efetuou a troca do equipamento, eis que os técnicos da empresa 

requerida se negaram a desligar a unidade. Alega que vem recebendo 

cobrança indevida pelo transformador que se encontra inativo, mesmo 

sem estar consumindo o serviço. Reconhece, lado outro, a existência de 

parcelamento de débitos em atraso nas faturas impugnadas. Acrescenta 

que, por receito de ter seu nome negativado em cadastros de 

inadimplentes, vem pagando as faturas (posteriores a setembro/2018). 

Pugna pelo ressarcimento dos valores (R$ 306,07), bem como pelo 

desligamento da UC 6/556005-7. Em resposta, a requerida afirma 

inexistência de ato ilícito, visto que os registros internos evidenciam 

histórico de consumo do serviço, e que não houve pedido para 

desligamento da unidade por parte da autora. Pois bem. Compulsando os 

autos, entendo não assistir razão à autora. Primeiramente, destaco que a 

autora não juntou prova mínima de que efetuou o pedido de desligamento 

da unidade consumidora na via administrativa, não tendo apresentado 

qualquer protocolo de atendimento da época dos fatos (setembro/2018). 

Nesse aspecto, consigo tratar-se de ônus probatório da própria autora 

(art. 373, inciso I, CPC). Saliento que o comprovante de atendimento 

juntado pela parte reclamante em Id 23103488 consta como data de 

solicitação para desligamento da unidade o dia 30/04/2019, posterior, 

portanto, ao ajuizamento desta ação. Em suma: somente após a 

distribuição da ação é que a parte autora efetuou o pedido administrativo 

de desligamento da unidade de energia, o que foi prontamente atendido 

pela empresa requerida. Desta feita, é legítima a cobrança do serviço 

utilizado até a data do desligamento da unidade, ainda que pelo valor 

mínimo de consumo. Aliás, os documentos juntados pela empresa 

requerida em contestação corroboram a regularidade da cobrança. Ante o 

exposto, com fundamento nos art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa 

a via recursal e nada mais sendo requerido, arquive-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-97.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPAULA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOREIS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

TRANSPORTES BERTOLINI LTDA (REQUERIDO)

GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NORBERTO BEZERRA MARANHAO RIBEIRO BONAVITA OAB - SP78179 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO MARTINIANO DE OLIVEIRA OAB - SP253975 (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO HENGLES OAB - SP136748 (ADVOGADO(A))

ENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA OAB - SP185467 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000074-97.2018.8.11 .0107.  REQUERENTE:  TRANSPAULA 

TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - ME REQUERIDO: 

GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A., RODOREIS 

TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME, TRANSPORTES BERTOLINI 

LTDA VISTOS. TRANSPAULA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS 

LTDA-ME interpôs embargos de declaração contra a sentença de Id 

25416815 alegando omissão no decisum. Contudo, em que pese os 

argumentos trazidos na peça recursal, verifico que a sentença extintiva 

do feito não padece de quaisquer vícios, apresentando fundamentação 

clara quanto à matéria aventada. Nesse aspecto, consigno que a 

prescrição foi apresentada com base nas informações constantes dos 

autos e de acordo com o livre convencimento deste juízo. O que se 

pretende, em verdade, é a própria reforma do julgado, o que só se admite 

pela via recursal adequada. Assim, conheço dos embargos, por serem 

tempestivos, mas nego provimento ao recurso, mantendo incólume a 

sentença guerreada. Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000130-33.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CARVALHO DA GRACA OAB - MT24004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000130-33.2018.8.11.0107. REQUERENTE: ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA 

MARQUES REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA, 

UNIC SORRISO LTDA VISTOS. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Para que surtam seus jurídicos e regulares 

efeitos, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, a transação celebrada entre as 

partes , julgando o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, c.c. art. 22, 

parágrafo único, da Lei 9.099/95. Face à inegável ausência de interesse 

recursal, operando-se a hipótese do art. 1.000, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, certifique-se desde logo o trânsito em julgado da 

presente sentença. Arquivem-se os autos, observando a Secretaria deste 

Juizado Especial o disposto nos artigos 914 e 915 da CNGC-TJMT. 

CUMPRA-SE. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000316-22.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DENARDI - PNEUS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CARVALHO DA GRACA OAB - MT24004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P ZIMMERMANN EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000316-22.2019.8.11.0107. REQUERENTE: ADEMAR DENARDI - PNEUS - 

EPP REQUERIDO: J. P ZIMMERMANN EIRELI VISTOS. Relatório dispensado, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. ADEMAR 

DENARDI – EPP, representada por Ademar Denardi, ajuizou Ação de 

Locupletamento Ilícito contra A.N. PICCINI ZIMMERMANN – ME, 

representada por Juliana Piccini Zimmerman, alegando, em breve síntese, 

ser credora da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), dívida estampada 

nos cheques 850077 e 850078, Banco do Brasil S/A, conta 13.311-6, 

emitidos pela reclamada em 21/06/2018, e que, após apresentação, foram 

devolvidos sem pagamento em virtude de sustação (motivo 21). Pugna 

pela condenação da requerida ao pagamento da quantia, corrigida. Em 
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resposta, a requerida alega que emitiu os cheques para uma terceira 

pessoa chamada “Artur”, o qual prestaria serviços de manutenção predial. 

No entanto, como tal pessoa desapareceu, realizou a sustação das 

cártulas junto ao banco sacado. Aduz que “Artur” repassou os cheques 

ao autor da ação e que este não foi diligente quando aceitou as cártulas já 

sustadas. Pois bem. Primeiramente, consigno que os cheques discutidos 

neste feito contêm endosso em branco em seu verso, o que os torna de 

livre circulação ao portador, legitimando a cobrança a quem os detenha em 

caso de não pagamento. Em segundo lugar, convém destacar que o 

cheque é título de crédito que goza de autonomia e abstração, o que 

significa dizer que, uma vez emitido, desvincula-se por completo da 

relação negocial que lhe deu origem. Assim, é irrelevante qualquer 

discussão quanto à causa que originou a emissão dos títulos. No caso dos 

autos, os argumentos do emitente de que as cártulas foram emitidas a 

terceira pessoa como contraprestação para serviço de manutenção 

predial (serviço que não foi realizado e motivou a sustação) são 

totalmente irrelevantes. Quanto à sustação dos cheques, verifica-se que 

foi realizada pelo emitente em 19/07/2018, em razão de “desacordo 

comercial” (Id 22650464). No entanto, tal fato não afasta o dever do 

emitente de pagamento ao beneficiário/tomador, visto que as cártulas 

circularam livremente. Ademais, as obrigações estampadas nos cheques 

são autônomas e independentes (art. 13, Lei 7.357/85). No caso, a única 

forma de se obstar o pagamento seria comprovar a má-fé do 

portador/beneficiário das cártulas, o que o emitente não logrou êxito em 

demonstrar nos autos. Ante o exposto, com fundamento nos art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

inicial e assim o faço para CONDENAR a parte reclamada A.N. PICCINI 

ZIMMERMANN – ME a pagar ao reclamante os valores estampados nos 

cheques 850077 (R$ 1.000,00) e 850078 (R$ 1.000,00), Banco do Brasil 

S/A, conta 13.311-6, agência 4112-2, com juros moratórios contados a 

partir da apresentação das cártulas junto ao banco sacado e correção 

monetária desde a data da emissão dos títulos. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa 

a via recursal e nada mais sendo requerido, arquive-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000024-71.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA KARLING GRIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CARVALHO DA GRACA OAB - MT24004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO BRATZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000024-71.2018.8.11.0107. EXEQUENTE: MARINA KARLING GRIS 

EXECUTADO: ANDRE RICARDO BRATZ VISTOS. Relatório dispensado, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Diante do 

pagamento do débito, julgo extinta a presente execução, com fulcro no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Havendo 

penhora nos autos, proceda sua baixa. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Int. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000017-16.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEYGLA SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

G. S. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO SANTANA PEREIRA VERAS (INTERESSADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

VISTOS. MARIA DEYGLA SANTOS SOUZA, ajuizou o presente pedido de 

Alvará Judicial para levantamento dos valores depositados em nome do 

“de cujus” Danilo Santana Pereira Veras junto ao Banco Bradesco S.A., 

Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal e Cooperativa Sicredi. 

Sustenta, em síntese, que é companheira do “de cujus”, evidenciando que 

da união sobreveio o nascimento de um filho comum, e que faz jus ao 

recebimento da quantia, na forma da Lei 6.858/80. A inicial veio instruída 

com documentos. Recebida a inicial, foram deferidos os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte autora. No decorrer do feito, aportaram aos 

autos os seguintes ofícios: a) Cooperativa Sicredi, saldo de R$ 823,57 

(oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos); b) Caixa 

Econômica Federal, saldo de R$ 19,66 (dezenove reais e sessenta e seis 

centavos); c) Banco Bradesco S.A, sem contas e/ou aplicações; d) Banco 

do Brasil S.A., saldo de R$ 2.015,15 (dois mil e quinze reais e quinze 

centavos). Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela 

procedência das pretensões iniciais. Vieram os autos conclusos. Breve 

relato. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, cumpre pontuar que o alvará 

judicial constitui procedimento de jurisdição voluntária pelo qual se 

pretende obter permissão para a prática de um ato, no caso, a autorização 

para o levantamento de saldo existente junto às instituições financeiras, 

depositado em nome do falecido Danilo Santana Pereira Veras. Com efeito, 

a Lei 6.858/80 possibilita o levantamento de valores relativos a FGTS e 

PIS-PASEP pelos dependentes habilitados perante o INSS ou, na sua falta, 

pelos respectivos sucessores da lei civil, independentemente de inventário 

ou arrolamento. A legitimidade ativa ainda é expressamente conferida pelo 

artigo 5º do Decreto 85.845/81, “in verbis”: “na falta de dependentes, 

farão jus ao recebimento das quotas de que trata o artigo 1º deste decreto 

os sucessores do titular, previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

expedido a requerimento do interessado, independentemente de inventário 

ou arrolamento”. É certo, ademais, que, nos termos do Decreto 85.845/81, 

tal permissão aplica-se igualmente para o levantamento de “saldos das 

contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo 

de Participação PIS/PASEP” e “saldos de contas bancárias, saldos de 

cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de investimento, 

desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) Obrigações 

Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na sucessão, outros 

bens sujeitos a inventário” (art. 1º, incisos III e V). Em análise aos 

documentos carreados aos autos, verifica-se que os requerentes 

comprovaram documentalmente a condição de únicos herdeiros do 

falecido. No mais, considerando que os valores depositados nas contas 

averiguadas do falecido destinam-se à manutenção da própria 

subsistência da interessada, inclusive do filho menor, conforme declarado 

na inicial, resta afastada a exigência contida no art. 6º do Decreto 

85.845/81, ficando autorizado o imediato levantamento da verba. Sendo 

assim, DEFIRO a expedição do alvará pretendido, AUTORIZANDO a 

requerente MARIA DEYGLA SANTOS SOUZA (companheira 

sobrevivente), a efetuar o levantamento dos valores depositados em nome 

do “de cujus” Danilo Santana Pereira Veras junto ao Banco do Brasil S.A., 

Caixa Econômica Federal e Cooperativa Sicredi, ressalvados 

expressamente direitos de terceiros ou de herdeiros não mencionados 

neste processo. Isento de custas. Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

o respectivo alvará. CIÊNCIA ao Ministério Público. Posterior à expedição 

dos alvarás, o que deverá ser devidamente certificado, ARQUIVEM-SE os 

autos, mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010016-44.2012.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMIR FERNANDES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEMPO SERVICOS LTDA. (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

8010016-44.2012.8.11.0107. EXEQUENTE: ALTEMIR FERNANDES 

RODRIGUES EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA, TEMPO SERVICOS 

LTDA. VISTOS. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos 
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proposta por ALTEMIR FERNANDES RODRIGUES em face de BANCO 

BRADESCO S/A e AMERICAN EXPRESS DO BRASIL S/A, todos já 

qualificados nos autos. O feito foi sentenciado e encontra-se em fase de 

cumprimento de sentença, tendo a parte sucumbente efetuado 

voluntariamente o depósito judicial da condenação realizado em Id/Núm 

5668337. Em r. despacho de Id/Núm. 5668370 foi deferido o levantamento 

dos valores ao autor. Em petição de Id/Núm. 5668377 foi noticiado o 

descumprimento da ordem judicial exarada na sentença quanto à 

obrigação de fazer/não fazer. O feito seguiu de maneira equivocada com 

o r. despacho de Id/Núm. 5668383, o qual não observou que havia sido 

feito o pagamento voluntário da condenação, bem como não observou a 

petição de Id/Núm. 5668377, sendo determinada a intimação da parte 

executada para pagamento do débito atualizado pelo contador judicial. Tal 

equívoco fez com que a parte sucumbente efetuasse novo depósito 

judicial (Id/Núm. 5668400) como garantia, e apresentasse embargos em 

Id/Núm. 5668417 e 5668426, sustentando que não houve qualquer pedido 

expresso de cumprimento de sentença, que a obrigação de fazer/não 

fazer fixada na sentença foi cumprida e que o cálculo judicial encontra-se 

errado. Os embargos foram recebidos com efeito suspensivo (Id/Núm. 

5668433). Instada, a parte exequente manifestou-se em petição de Id/Núm. 

5668456, reiterando os termos da petição de Id/Núm. 5668377 quanto ao 

descumprimento da obrigação de fazer/não fazer, pugnando pelo 

pagamento da multa cominatória. Vieram os autos conclusos. DECIDO. 

Primeiramente, é cristalino que o feito se encontra com andamento 

irregular, haja vista que foi dado início à fase de cumprimento de sentença 

sem qualquer pedido expresso da parte autora nesse sentido. Isso porque 

a petição de Id/Núm. 5668377 limita-se a informar o descumprimento da 

parte sucumbente quanto à obrigação de fazer/não fazer fixada em 

sentença, pugnando pelo pagamento da multa cominatória, mas sem 

apresentar qualquer planilha de débito. Nesse ponto, o início da fase de 

cumprimento de sentença (r. despacho de Id/Núm. 5668383) foi 

equivocadamente promovido de ofício, de tal modo que não se pode falar 

em que a parte sucumbente encontrava-se em mora com o cumprimento 

da obrigação de fazer/não fazer fixada em sentença, razão pela qual 

REJEITO as manifestações da parte exequente quanto à condenação da 

parte executada ao pagamento de multa cominatória. Por tal razão, o 

depósito judicial realizado pela parte sucumbente em Id/Núm. 5668400, 

como garantia do Juízo, deve ser integralmente restituído à parte 

sucumbente. Para tanto, determino a intimação da parte executada para 

que apresente dados bancários no prazo de 15 dias, e, após, expeça-se 

alvará de levantamento em seu favor. Por outro lado, é possível notar que 

a parte sucumbente efetuou o pagamento voluntário e integral da 

obrigação de pagar quantia certa fixada em sentença (Id/Núm 5668337), e, 

inclusive, já foi dada decisão judicial para levantamento da quantia em 

favor da parte exequente (Id/Núm. 5668370, o que ratifico, determinando a 

imediata expedição de alvará. Assim, sem maiores delongas, diante do 

adimplemento da obrigação, julgo extinto o feito, nos termos do art. 924, 

inciso II, do CPC. Sem custas e honorários. Certificado o trânsito em 

julgado desta decisão e nada mais sendo requerido, arquivem-se os 

autos. Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-73.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON HENRIQUE RIBEIRO CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000429-73.2019.8.11.0107. REQUERENTE: EVERTON HENRIQUE RIBEIRO 

CAMARGO REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. EVERTON HENRIQUE RIBEIRO 

CAMARGO, qualificado na inicial, ajuizou ação declaratória de inexistência 

de débitos c.c. indenização por danos morais contra TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, igualmente qualificada e representada. Aduz o autor, em síntese, que 

teve o nome negativado junto aos cadastros de inadimplentes em face do 

débito de R$ 105,70, oriundo do contrato n.º 0262461862 e em face do 

débito de R$ 105,87, oriundo do contrato n.º 0262422545, os quais alega 

não ter firmado, não possuindo qualquer relação comercial junto à 

empresa. Pugna pelo reconhecimento de inexistência da dívida e danos 

morais. Em resposta, a parte requerida levanta preliminares de: inépcia da 

inicial por fraude em documentação; ausência de documento 

indispensável; ausência de tentativa de resolução do problema na via 

administrativa; impossibilidade de inversão do ônus da prova; e 

incompetência do Juizado Especial. No mérito, sustenta a regularidade e 

legitimidade da dívida, argumentando que o autor contratou os serviços da 

requerida, gerando a emissão das faturas mensais e, para tanto, 

apresentou os contratos escritos e firmados pelo autor para 

comprovação, bem como histórico de consumo dos serviços. Ao fim, 

formulou pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento da 

dívida, bem como pela condenação em litigância de má-fé. Pois bem. De 

início, afasto as preliminares arguidas em contestação. Primeiro, porque os 

fatos foram claramente descritos na inicial e encontram respaldo na ordem 

jurídica, não havendo que se falar em inépcia e/ou indeferimento, não 

sendo possível constatar manifesta fraude documental; segundo, porque 

à despeito da falta de comprovante de endereço nominal ao autor, os 

demais documentos anexados à inicial evidenciam residência em Nova 

Ubiratã/MT; terceiro, porque a resolução administrativa do problema é mera 

faculdade do consumidor; e, por fim, porque a inversão do ônus da prova 

preenche todos os requisitos da legislação consumerista (art. 6º, inciso 

VIII, CDC). No mais, rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial, 

visto que a prova técnica é desnecessária ao deslinde da ação. Quanto à 

denúncia de conduta irregular do advogado subscritor da inicial, deverá a 

parte requerida promover as diligências necessárias perante a seccional 

da OAB competente. No mérito, tenho que não assiste razão ao autor. 

Primeiramente, é fato incontroverso que o autor teve o nome negativado 

junto aos órgãos de proteção ao crédito pelos débitos de R$ 105,70 e R$ 

105,87, oriundos dos contratos n.º 0262461862 e n.º 0262422545, 

respectivamente. No entanto, apesar de afirmar categoricamente que 

nunca celebrou contrato com a empresa requerida, tal alegação não 

condiz com a verdade. Isso porque a requerida apresentou farta 

documentação comprovando a contratação dos serviços de telefonia pelo 

plano “Smart Vivo Controle”, contrato firmado em 28/10/2015 (Id 24825024 

e Id 24825028), acompanhados dos extratos de utilização do serviço (Id 

24824904 e Id 24825026). Os contratos apresentados pela requerida 

contêm assinatura do autor da ação e estão acompanhados de cópia de 

seus documentos pessoais (RG/CPF). A assinatura aposta pelo autor em 

referidos contratos é idêntica àquela constante de seu documento pessoal 

(RG), apresentado com a inicial (Id 22543526), não sendo necessária 

perícia grafotécnica para se chegar a tal conclusão. E o próprio 

documento de identificação pessoal (RG) apresentado quando do 

ajuizamento da ação coincide com o documento apresentado pela 

requerida em contestação para demonstrar a contratação. Ressalto que a 

restrição nominal do autor em cadastros de inadimplentes se deu em 

meados de janeiro de 2016, ao passo que a assinatura do contrato 

ocorreu em 28/10/2015, o que confere a regularidade e legitimidade do 

débito. Acrescento que a inserção do consumidor em rol de maus 

pagadores, no caso, traduziu-se em comportamento lícito, como exercício 

regular de direito. Improcede, portanto, a pretensão inicial. Nesse contexto, 

entendo que resta caracterizada a má-fé do autor, ao demandar em Juízo 

tentando alterar a verdade dos fatos (art. 80, II, CPC), usando do processo 

para conseguir objetivo ilegal (art. 80, III, CPC), mormente porque afirmou 

na inicial não ter celebrado qualquer contrato com a empresa requerida, o 

que, como visto, não encontrou respaldo na verdade. Quanto ao pedido 

contraposto, deve ser acolhido, posto que demonstrada a regularidade do 

débito, não tendo o autor apresentado prova de pagamento da dívida. Ante 

ao exposto, com fundamento subsidiário no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito 

com exame do mérito. Sem prejuízo, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto para condenar o autor Everton Henrique Ribeiro Camargo a 

pagar à empresa requerida o débito indicado na inicial, devidamente 

atualizado desde o vencimento da obrigação. Reconheço a litigância de 

má-fé do autor, na forma do art. 80, incisos II e III, do CPC, aplicando-lhe 

multa de 8% sobre o valor corrigido da causa, conforme regra do art. 81 

do CPC, e condeno-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Preclusa a via recursal e 

nada mais sendo requerido, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-55.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

IZILDA DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000469-55.2019.8.11.0107. REQUERENTE: IZILDA DOS SANTOS 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS. Relatório 

dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

IZILDA DOS SANTOS RODRIGUES, qualificada nos autos, ajuizou ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

contra TELEFÔNICA BRASIL S/A – “VIVO”, igualmente qualificada, 

alegando, em síntese, que teve o seu nome negativado junto aos órgãos 

de proteção ao crédito por supostos débitos existentes para com a parte 

requerida, os quais não reconhece como legítimos, visto não possuir 

relação jurídica negocial com a parte adversa. Aduz que a restrição 

nominal junto a cadastros de inadimplentes tem causado variados 

transtornos em sua vida pessoal, profissional e comercial. Por esta razão, 

pleiteia a declaração de inexistência de débito, a retirada da inscrição de 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como reparação 

pecuniária a título de danos morais. Em resposta, a parte requerida levanta 

preliminares de: inépcia da inicial; ausência de tentativa de resolução do 

problema na via administrativa; e impossibilidade de inversão do ônus da 

prova. No mérito, sustenta a regularidade e legitimidade da dívida, 

argumentando que a autora contratou os serviços da requerida, gerando a 

emissão das faturas mensais e, para tanto, apresentou telas sistêmicas 

para comprovação. Ao fim, formulou pedido contraposto para condenar a 

autora ao pagamento do débito em aberto. Pois bem. De início, afasto as 

preliminares arguidas em contestação. Primeiro, porque os fatos foram 

claramente descritos na inicial e encontram respaldo na ordem jurídica; 

segundo, porque a resolução administrativa do problema é mera faculdade 

do consumidor; e, por fim, porque a inversão do ônus da prova preenche 

todos os requisitos da legislação consumerista (art. 6º, inciso VIII, CDC). 

No mérito, assiste razão à parte autora/reclamante. Com efeito, restou 

cabalmente comprovado nos autos que a parte autora teve o nome 

negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito por supostos débitos 

em aberto para com a parte requerida (Id 23209557), decorrentes, em 

tese, do contrato n.º 0218667295. Assim, cabia à requerida apresentar 

prova concreta que justificasse a existência e regularidade dos débitos 

imputados na inicial. Ocorre que, não obstante as afirmações lançadas na 

peça de contestação, constato que a empresa requerida não juntou aos 

autos o suposto contrato firmado com a parte autora, ônus probatório que 

lhe incumbia (art. 373, II, NCPC), de modo que sequer é possível averiguar 

a efetiva existência de relação jurídica negocial entre as partes. Em 

verdade, a empresa requerida limitou-se a apresentar telas sistêmicas do 

suposto cadastro da autora, prova unilateral que não tem o condão de 

demonstrar o vínculo entre as partes. Em suma, concluo que não houve 

prova robusta e suficientemente apta a demonstrar a existência, 

regularidade e legitimidade do débito apontado na exordial, o que reforça a 

premissa de que a parte autora não celebrou contrato para aquisição de 

serviços para com a parte requerida. Reafirmo que competia a esta, na 

condição de fornecedora, apresentar nos autos o contrato escrito firmado 

com a parte autora, ou eventual gravação de mídia atestando a 

contratação verbal por meio de contato telefônico, o que não o fez. Assim, 

tenho que a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de provar fato 

impeditivo, modificativo e/ou extintivo do direito da autora, na forma do 

disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, restando, 

assim, caracterizada a falha na prestação de serviços. Desta maneira, 

aplica-se à hipótese a norma contida no art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, segundo a qual o fornecedor possui responsabilidade civil 

objetiva, isto é, independentemente da existência de culpa, pela reparação 

dos danos causados em virtude de defeitos/falhas na prestação dos 

serviços. Trata-se, aliás, de responsabilidade objetiva calcada na teoria do 

risco do empreendimento. Ademais, é certo que tal responsabilidade só 

poderia ser afastada em caso de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, 

o que não é o caso dos autos. Em casos semelhantes, já se decidiu que: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONTRATO NÃO JUNTADO AOS 

AUTOS - AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DOS 

SERVIÇOS – ÔNUS DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA - ART. 373, II DO CPC – 

DANO MORAL IN RE IPSA – PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO 

POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DENTRO DOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –- 

SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Não tendo juntado 

qualquer prova hábil à comprovação da contratação dos serviços de 

telefonia, a empresa telefônica responde pela falha na prestação do 

serviço. Inteligência do art. 14 do CDC. Na hipótese do réu não trazer 

provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida. A 

inscrição do nome do consumidor no cadastro do órgão de proteção ao 

crédito, por dívida inexistente, configura dano in re ipsa, ou seja, 

independe de comprovação do efetivo prejuízo. A fixação do quantum 

indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do 

ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o 

caráter compensatório e punitivo da indenização. (TJMT, Ap 95909/2017, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017). Recurso 

Inominado nº.: 1000279-75.2019.8.11.0048 Origem: Juizado Especial Cível 

de Juscimeira Recorrente(s): MARCELINO ALVES DE SOUSA NETO 

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado De Moraes Data do Julgamento: 12/12/2019 EMENTA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA E SPC – DANO 

MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, que conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal 

Única, são documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada são da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 

1000279-75.2019.8.11.0048, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, 

Publicado no DJE 13/12/2019) Desta maneira, não tendo a parte requerida 

apresentado prova concreta de que a autora tenha celebrado o contrato 

que gerou a negativação de seu nome, é medida que se impõe a 

declaração de inexistência do débito apontado na inicial. Assim, resta 

configurado o dever de indenizar, visto que os pressupostos da 

responsabilidade civil objetiva (conduta, dano e nexo causal) se mostram 

presentes ao caso vertente. Restou demonstrado que a parte requerida 

procedeu a negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção 

ao crédito por suposto débito oriundo de contrato inexistente, o que 

caracteriza ato ilícito. No caso, verifico hipótese de dano moral 

indenizável, eis que os fatos reportados na inicial configuram efetiva lesão 

aos direitos da personalidade, não se constituindo em meros 

aborrecimentos ou dissabores cotidianos da vida em sociedade. De fato, 

como é cediço, a indevida negativação do nome do consumidor junto a 

cadastros de inadimplentes gera transtornos em sua vida social que 

afetam seu estado de equilíbrio emocional. Trata-se do dano moral “in re 

ipsa”, que dispensa comprovação concreta de sentimentos pessoais 

negativos, tais como dor, humilhação, vexame e constrangimento. Neste 

aspecto, na análise do “quantum” indenizatório a título de danos morais 
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devem-se observar os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, 

de modo que o valor arbitrado não configure enriquecimento sem causa da 

parte autora. Além disso, deve-se considerar o efeito pedagógico da 

medida, para que a parte reclamada não reitere o comportamento danoso. 

Para tanto, é necessário aferir os critérios elencados pela doutrina e 

jurisprudência como determinantes para aferição do respectivo valor, tais 

como o grau da lesão causada, a condição econômica das partes, o grau 

de dolo ou culpa do ofensor, os benefícios advindos do comportamento 

danoso, dentre outros. Feitas estas ponderações, no caso em análise, 

entendo por bem arbitrar a indenização por dano moral no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), quantia essa que considero razoável e 

proporcional ao fato. Quanto ao pedido contraposto, não comporta 

acolhimento pelas mesmas razões já expostas acima. DISPOSITIVO Ante 

ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de: 1. 

Declarar a inexistência do débito imputado na inicial, relativamente ao 

contrato 0218667295 (R$ 208,95), determinando a baixa do nome da parte 

autora junto aos cadastros de inadimplentes pela aludida dívida. 2. 

Condenar a parte requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A – “VIVO” ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, 

devidos em favor da parte requerente, com juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, CTN), e correção 

monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ). Sem 

prejuízo, julgo improcedente o pedido contraposto. Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada mais sendo requerido, 

arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-40.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000470-40.2019.8.11.0107. REQUERENTE: ANA FERREIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS. Dispensado o relatório, 

na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. ANA FERREIRA DOS 

SANTOS, qualificada na inicial, ajuizou ação declaratória de inexistência 

de débitos c.c. indenização por danos morais contra TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, igualmente qualificada e representada. Aduz a autora, em síntese, 

que teve o nome negativado junto aos cadastros de inadimplentes em face 

do débito de R$ 149,21, oriundo do contrato n.º 0227129156, o qual alega 

não ter firmado. Pugna pelo reconhecimento de inexistência da dívida e 

danos morais. Em resposta, a parte requerida levanta preliminares de: 

inépcia da inicial; ausência de documento indispensável; ausência de 

tentativa de resolução do problema na via administrativa; e impossibilidade 

de inversão do ônus da prova. No mérito, sustenta a regularidade e 

legitimidade da dívida, argumentando que a autora contratou os serviços 

da requerida, gerando a emissão das faturas mensais e, para tanto, 

apresentou o contrato escrito e firmado pela autora para comprovação. 

Ao fim, formulou pedido contraposto para condenar a autora ao 

pagamento da dívida, bem como pela condenação da autora em litigância 

de má-fé. Pois bem. De início, afasto as preliminares arguidas em 

contestação. Primeiro, porque os fatos foram claramente descritos na 

inicial e encontram respaldo na ordem jurídica, não havendo que se falar 

em inépcia; segundo, porque à despeito da falta de comprovante de 

endereço nominal à autora, os demais documentos anexados à inicial 

evidenciam residência em Nova Ubiratã/MT; terceiro, porque a resolução 

administrativa do problema é mera faculdade do consumidor; e, por fim, 

porque a inversão do ônus da prova preenche todos os requisitos da 

legislação consumerista (art. 6º, inciso VIII, CDC). No mérito, tenho que não 

assiste razão à autora. Primeiramente, é fato incontroverso que a autora 

teve o nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo 

débito de R$ 149,21, oriundo do contrato n.º 0227129156. No entanto, 

apesar de afirmar categoricamente que nunca celebrou contrato com a 

empresa requerida, tal alegação não condiz com a verdade. Isso porque a 

requerida apresentou documentação (Id 25358531) comprovando a 

contratação dos serviços de telefonia pelo plano “Vivo Controle Ilimitado”, 

contrato firmado em 26/09/2014. O contrato apresentado pela requerida 

contém assinatura da autora da ação e está acompanhado de cópia de 

seus documentos pessoais (RG/CPF). A assinatura aposta pela autora em 

referido contrato é idêntica à da procuração (Id 23211881) e idêntica aos 

demais documentos assinados pela autora quando do ingresso da 

demanda (declaração de hipossuficiência, declaração de residência) e 

também idêntica àquela inserida no termo da audiência de conciliação (Id 

25120369), não sendo necessária perícia grafotécnica para se chegar a 

tal conclusão. O próprio documento de identificação pessoal (RG) 

apresentado quando do ajuizamento da ação coincide com o documento 

apresentado pela requerida em contestação para demonstrar a 

contratação. Ressalto que a restrição nominal da autora em cadastros de 

inadimplentes se deu em meados de 2015, ao passo que a assinatura do 

contrato ocorreu em 26/09/2014, o que confere a regularidade e 

legitimidade do débito. Acrescento que a inserção do consumidor em rol de 

maus pagadores, no caso, traduziu-se em comportamento lícito, como 

exercício regular de direito. Improcede, portanto, a pretensão inicial. Nesse 

contexto, entendo que resta caracterizada a má-fé da autora, ao 

demandar em Juízo tentando alterar a verdade dos fatos (art. 80, II, CPC), 

usando do processo para conseguir objetivo ilegal (art. 80, III, CPC), 

mormente porque afirmou na inicial não ter celebrado qualquer contrato 

com a empresa requerida, o que, como visto, não encontrou respaldo na 

verdade. Quanto ao pedido contraposto, à despeito do erro material 

quanto ao valor cobrado (R$ 257,77), deve ser acolhido, posto que 

demonstrada a regularidade do débito, não tendo a autora apresentado 

prova de pagamento da dívida. Ante ao exposto, com fundamento 

subsidiário no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com exame do mérito. 

Sem prejuízo, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a 

autora Ana Ferreira dos Santos a pagar à empresa requerida o débito 

indicado na inicial, devidamente atualizado desde o vencimento da 

obrigação. Reconheço a litigância de má-fé da autora, na forma do art. 80, 

incisos II e III, do CPC, aplicando-lhe multa de 8% sobre o valor corrigido da 

causa, conforme regra do art. 81 do CPC, e condeno-a ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). Preclusa a via recursal e nada mais sendo requerido, arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-84.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000480-84.2019.8.11.0107. REQUERENTE: SANDRA GOMES DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS. Relatório dispensado, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. SANDRA 

GOMES DE SOUZA, qualificada nos autos, ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais contra 

TELEFÔNICA BRASIL S/A – “VIVO”, igualmente qualificado, alegando, em 

síntese, que teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao 

crédito por supostos débitos existentes para com a parte requerida, os 

quais não reconhece como legítimos, visto não possuir relação jurídica 

negocial com a parte adversa. Aduz que a restrição nominal junto a 

cadastros de inadimplentes tem causado variados transtornos em sua 
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vida pessoal, profissional e comercial. Por esta razão, pleiteia a 

declaração de inexistência de débito, a retirada da inscrição de seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como reparação pecuniária 

a título de danos morais. Em resposta, a parte requerida levanta 

preliminares de: inépcia da inicial; falta de consulta aos órgãos de 

proteção ao crédito; ausência de tentativa de resolução do problema na 

via administrativa; e impossibilidade de inversão do ônus da prova. No 

mérito, sustenta a regularidade e legitimidade da dívida, argumentando que 

a autora contratou os serviços da requerida, gerando a emissão das 

faturas mensais e, para tanto, apresentou telas sistêmicas para 

comprovação. Pois bem. De início, afasto as preliminares arguidas em 

contestação. Primeiro, porque os fatos foram claramente descritos na 

inicial e encontram respaldo na ordem jurídica; segundo, porque há prova 

documental nos autos da negativação do nome da autora, sendo 

irrelevante qual banco de dados emitiu o extrato; terceiro, porque a 

resolução administrativa do problema é mera faculdade do consumidor; e, 

por fim, porque a inversão do ônus da prova preenche todos os requisitos 

da legislação consumerista (art. 6º, inciso VIII, CDC). No mérito, assiste 

razão à parte autora/reclamante. Com efeito, restou cabalmente 

comprovado nos autos que a parte autora teve o nome negativado junto 

aos órgãos de proteção ao crédito por supostos débitos em aberto para 

com a parte requerida (Id 23735702), decorrentes, em tese, do contrato 

n.º 0239633188. Assim, cabia à requerida apresentar prova concreta que 

justificasse a existência e regularidade dos débitos imputados na inicial. 

Ocorre que, não obstante as afirmações lançadas na peça de 

contestação, constato que a empresa requerida não juntou aos autos o 

suposto contrato firmado com a parte autora, ônus probatório que lhe 

incumbia (art. 373, II, NCPC), de modo que sequer é possível averiguar a 

efetiva existência de relação jurídica negocial entre as partes. Em 

verdade, a empresa requerida limitou-se a apresentar telas sistêmicas do 

suposto cadastro da autora, prova unilateral que não tem o condão de 

demonstrar o vínculo entre as partes. Em suma, concluo que não houve 

prova robusta e suficientemente apta a demonstrar a existência, 

regularidade e legitimidade do débito apontado na exordial, o que reforça a 

premissa de que a parte autora não celebrou contrato para aquisição de 

serviços para com a parte requerida. Reafirmo que competia a esta, na 

condição de fornecedora, apresentar nos autos o contrato escrito firmado 

com a parte autora, ou eventual gravação de mídia atestando a 

contratação verbal por meio de contato telefônico, o que não o fez. Assim, 

tenho que a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de provar fato 

impeditivo, modificativo e/ou extintivo do direito da autora, na forma do 

disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, restando, 

assim, caracterizada a falha na prestação de serviços. Desta maneira, 

aplica-se à hipótese a norma contida no art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, segundo a qual o fornecedor possui responsabilidade civil 

objetiva, isto é, independentemente da existência de culpa, pela reparação 

dos danos causados em virtude de defeitos/falhas na prestação dos 

serviços. Trata-se, aliás, de responsabilidade objetiva calcada na teoria do 

risco do empreendimento. Ademais, é certo que tal responsabilidade só 

poderia ser afastada em caso de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, 

o que não é o caso dos autos. Em casos semelhantes, já se decidiu que: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONTRATO NÃO JUNTADO AOS 

AUTOS - AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DOS 

SERVIÇOS – ÔNUS DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA - ART. 373, II DO CPC – 

DANO MORAL IN RE IPSA – PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO 

POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DENTRO DOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –- 

SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Não tendo juntado 

qualquer prova hábil à comprovação da contratação dos serviços de 

telefonia, a empresa telefônica responde pela falha na prestação do 

serviço. Inteligência do art. 14 do CDC. Na hipótese do réu não trazer 

provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida. A 

inscrição do nome do consumidor no cadastro do órgão de proteção ao 

crédito, por dívida inexistente, configura dano in re ipsa, ou seja, 

independe de comprovação do efetivo prejuízo. A fixação do quantum 

indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do 

ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o 

caráter compensatório e punitivo da indenização. (TJMT, Ap 95909/2017, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017). Recurso 

Inominado nº.: 1000279-75.2019.8.11.0048 Origem: Juizado Especial Cível 

de Juscimeira Recorrente(s): MARCELINO ALVES DE SOUSA NETO 

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado De Moraes Data do Julgamento: 12/12/2019 EMENTA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA E SPC – DANO 

MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, que conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal 

Única, são documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada são da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 

1000279-75.2019.8.11.0048, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, 

Publicado no DJE 13/12/2019) Desta maneira, não tendo a parte requerida 

apresentado prova concreta de que a autora tenha celebrado o contrato 

que gerou a negativação de seu nome, é medida que se impõe a 

declaração de inexistência do débito apontado na inicial. Assim, resta 

configurado o dever de indenizar, visto que os pressupostos da 

responsabilidade civil objetiva (conduta, dano e nexo causal) se mostram 

presentes ao caso vertente. Restou demonstrado que a parte requerida 

procedeu a negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção 

ao crédito por suposto débito oriundo de contrato inexistente, o que 

caracteriza ato ilícito. No caso, verifico hipótese de dano moral 

indenizável, eis que os fatos reportados na inicial configuram efetiva lesão 

aos direitos da personalidade, não se constituindo em meros 

aborrecimentos ou dissabores cotidianos da vida em sociedade. De fato, 

como é cediço, a indevida negativação do nome do consumidor junto a 

cadastros de inadimplentes gera transtornos em sua vida social que 

afetam seu estado de equilíbrio emocional. Trata-se do dano moral “in re 

ipsa”, que dispensa comprovação concreta de sentimentos pessoais 

negativos, tais como dor, humilhação, vexame e constrangimento. Neste 

aspecto, na análise do “quantum” indenizatório a título de danos morais 

devem-se observar os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, 

de modo que o valor arbitrado não configure enriquecimento sem causa da 

parte autora. Além disso, deve-se considerar o efeito pedagógico da 

medida, para que a parte reclamada não reitere o comportamento danoso. 

Para tanto, é necessário aferir os critérios elencados pela doutrina e 

jurisprudência como determinantes para aferição do respectivo valor, tais 

como o grau da lesão causada, a condição econômica das partes, o grau 

de dolo ou culpa do ofensor, os benefícios advindos do comportamento 

danoso, dentre outros. Feitas estas ponderações, no caso em análise, 

entendo por bem arbitrar a indenização por dano moral no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), quantia essa que considero razoável e 

proporcional ao fato. DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão inicial para o fim de: 1. Declarar a inexistência do débito 

imputado na inicial, relativamente ao contrato 0239633188 (R$ 137,78), 

determinando a baixa do nome da parte autora junto aos cadastros de 

inadimplentes pela aludida dívida. 2. Condenar a parte requerida 

TELEFÔNICA BRASIL S/A – “VIVO” ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de danos morais, devidos em favor da parte requerente, 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 

161, § 1º, CTN), e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data 

(Súmula 362, STJ). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada mais 

sendo requerido, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000012-57.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ADINA GERALDO BETT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA = IMPUGNAÇÃO À 

PENHORA = Processo: 1000012-57.2018.8.11.0107. EXEQUENTE: ADINA 

GERALDO BETT EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. danos morais 

proposta por ADINA GERALDO BETT em face de TELEFÔNICA DO BRASIL 

S/A – “VIVO”, qualificados nos autos. O feito encontra-se em fase de 

cumprimento de sentença, com bloqueio de valores da executada pelo 

sistema BacenJud. Instada, a executada apresentou impugnação à 

penhora. DECIDO. Recebo a impugnação à penhora, eis que tempestiva. 

Alega a executada que as astreintes por descumprimento da obrigação de 

fazer se revelam desproporcionais, causando enriquecimento indevido da 

parte credora. Sustenta, ainda, que não houve prévia intimação pessoal, 

nos termos da Súmula 410 do STJ. De fato, em minuciosa análise dos 

autos, verifico que não houve prévia intimação pessoal da parte 

executada para cumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença, 

violando os termos da Súmula 410 do STJ. E, por tal motivo, a cobrança da 

multa diária se revela ilegítima. Nesse sentido caminha a Turma Recursal 

do TJMT: RECURSO INOMINADO. BANCO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL. CONDENAÇÃO DE DANO MORAL E ENTREGA DE CONTRATO 

AUTENTICADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. EVENTUAL ASTREINTES 

FIXADA EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA 

PARTE PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 

410 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. “A prévia 

intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a 

cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não 

fazer”. Súmula 410 do STJ. Ausente a prova de prévia intimação pessoal 

da parte, não cabe a exibigilidade de multa cominatória fixada em decisão 

judicial. (TJMT, 8010223-56.2016.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALMIR 

ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, 

Publicado no DJE 08/07/2019). Ante ao exposto, julgo procedente a 

presente impugnação para excluir do débito a quantia relativa às 

astreintes, na importância de R$ 39.920,00, remanescendo tão somente a 

dívida principal atualizada no valor de R$ 4.664,41. Caso os valores 

bloqueados já tenham sido transferidos à conta única do TJMT, proceda a 

vinculação da quantia ao processo e, após, expeça-se alvará de 

levantamento à parte exequente no valor de R$ 4.664,41, bem como alvará 

de restituição do valor de R$ 39.920,00 à parte executada. Após a 

expedição dos alvarás, nada mais sendo requerido por qualquer das 

partes, voltem conclusos para extinção. Int. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000020-34.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO MUNIZ DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA = IMPUGNAÇÃO À 

PENHORA = Processo: 1000020-34.2018.8.11.0107. EXEQUENTE: 

GERMANO MUNIZ DE SOUZA EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

VISTOS. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

danos morais proposta por GERMANO MUNIZ DE SOUZA em face de 

TELEFÔNICA DO BRASIL S/A – “VIVO”, qualificados nos autos. O feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, com bloqueio de 

valores da executada pelo sistema BacenJud. Instada, a executada 

apresentou impugnação à penhora. DECIDO. Recebo a impugnação à 

penhora, eis que tempestiva. Alega a executada que as astreintes por 

descumprimento da obrigação de fazer se revelam desproporcionais, 

causando enriquecimento indevido da parte credora. Sustenta, ainda, que 

não houve prévia intimação pessoal, nos termos da Súmula 410 do STJ. 

De fato, em minuciosa análise dos autos, verifico que não houve prévia 

intimação pessoal da parte executada para cumprimento da obrigação de 

fazer fixada em sentença, violando os termos da Súmula 410 do STJ. E, 

por tal motivo, a cobrança da multa diária se revela ilegítima. Nesse sentido 

caminha a Turma Recursal do TJMT: RECURSO INOMINADO. BANCO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DE DANO MORAL E 

ENTREGA DE CONTRATO AUTENTICADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. 

EVENTUAL ASTREINTES FIXADA EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. “A prévia intimação pessoal do devedor constitui 

condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer”. Súmula 410 do STJ. Ausente a prova de 

prévia intimação pessoal da parte, não cabe a exibigilidade de multa 

cominatória fixada em decisão judicial. (TJMT, 8010223-56.2016.8.11.0025, 

TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019). Ante ao 

exposto, julgo procedente a presente impugnação para excluir do débito a 

quantia relativa às astreintes, na importância de R$ 39.920,00, 

remanescendo tão somente a dívida principal atualizada no valor de R$ 

2.400,18. Caso os valores bloqueados já tenham sido transferidos à conta 

única do TJMT, proceda a vinculação da quantia ao processo e, após, 

expeça-se alvará de levantamento à parte exequente no valor de R$ 

2.400,18, bem como alvará de restituição do valor de R$ 39.920,00 à parte 

executada. Após a expedição dos alvarás, nada mais sendo requerido por 

qualquer das partes, voltem conclusos para extinção. Int. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010025-35.2014.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR DE ALMEIDA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SILVA OAB - MT0005472S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUAN MACEDO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

8010025-35.2014.8.11.0107. EXEQUENTE: JUNIOR DE ALMEIDA PEREIRA 

EXECUTADO: ANDRE LUAN MACEDO DE ARAUJO VISTOS. Compulsando 

os autos, verifica-se que a tentativa de penhora de bens da parte 

executada restou infrutífera. Ademais, verifica-se que o presente feito 

tramita desde 2014, não sendo localizado quaisquer bens passíveis de 

penhora. Nesse passo, dispõe o artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95 que “não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. Vale 

lembrar, ademais, que, nos termos do art. 51, § 1º, da Lei 9.099/95, “a 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes”. Ante o exposto, indefiro o novo pedido de 

suspensão do feito e julgo extinto o processo, com fulcro no artigo 53, § 

4º, da Lei 9.099/95. Consigno à parte exequente que, em sendo localizado 

bens passíveis de penhora, poderá promover o desarquivamento dos 

autos para prosseguir na execução. Sem custas. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000009-05.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:
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RAIMUNDO FRANCISCO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA = IMPUGNAÇÃO À 

PENHORA = Processo: 1000009-05.2018.8.11.0107. EXEQUENTE: 

RAIMUNDO FRANCISCO DA COSTA EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. VISTOS. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

danos morais proposta por RAIMUNDO FRANCISCO DA COSTA em face 

de TELEFÔNICA DO BRASIL S/A – “VIVO”, qualificados nos autos. O feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, com bloqueio de 

valores da executada pelo sistema BacenJud. Instada, a executada 

apresentou impugnação à penhora. DECIDO. Recebo a impugnação à 

penhora, eis que tempestiva. Alega a executada que as astreintes por 

descumprimento da obrigação de fazer se revelam desproporcionais, 

causando enriquecimento indevido da parte credora. Sustenta, ainda, que 

não houve prévia intimação pessoal, nos termos da Súmula 410 do STJ. 

De fato, em minuciosa análise dos autos, verifico que não houve prévia 

intimação pessoal da parte executada para cumprimento da obrigação de 

fazer fixada em sentença, violando os termos da Súmula 410 do STJ. E, 

por tal motivo, a cobrança da multa diária se revela ilegítima. Nesse sentido 

caminha a Turma Recursal do TJMT: RECURSO INOMINADO. BANCO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DE DANO MORAL E 

ENTREGA DE CONTRATO AUTENTICADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. 

EVENTUAL ASTREINTES FIXADA EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. “A prévia intimação pessoal do devedor constitui 

condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer”. Súmula 410 do STJ. Ausente a prova de 

prévia intimação pessoal da parte, não cabe a exibigilidade de multa 

cominatória fixada em decisão judicial. (TJMT, 8010223-56.2016.8.11.0025, 

TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019). Ante ao 

exposto, julgo procedente a presente impugnação para excluir do débito a 

quantia relativa às astreintes, na importância de R$ 39.920,00, 

remanescendo tão somente a dívida principal atualizada no valor de R$ 

5.158,44. Caso os valores bloqueados já tenham sido transferidos à conta 

única do TJMT, proceda a vinculação da quantia ao processo e, após, 

expeça-se alvará de levantamento à parte exequente no valor de R$ 

5.158,44, bem como alvará de restituição do valor de R$ 39.920,00 à parte 

executada. Após a expedição dos alvarás, nada mais sendo requerido por 

qualquer das partes, voltem conclusos para extinção. Int. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010038-34.2014.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO CONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA OAB - MT11004-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO ESCATOLIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

8010038-34.2014.8.11.0107. EXEQUENTE: DIVINO CONTE EXECUTADO: 

EVANDRO ESCATOLIN VISTOS. Relatório dispensado, nos termos do art. 

38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de cumprimento de 

sentença promovido por DIVINO CONTE em face de EVANDRO ANTONIO 

ESCATOLIN, o qual apresentou embargos alegando, em breve síntese, 

prescrição, carência da ação, inadequação da via eleita, ausência de 

bens penhoráveis e ausência de demonstrativo de débito. Como garantia 

do juízo, ofertou bens à penhora. Pois bem. Compulsando os autos, 

verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente. A presente demanda 

se trata de renovação de pedido de cumprimento de sentença outrora 

extinto por inexistência de bens penhoráveis – autos n.º 

272-11.2005.811.0107 (Código 29410), desta comarca de Nova 

Ubiratã-MT. Conforme dados extraídos do Sistema Apolo/TJMT, em 

referidos autos (Código 29410), a sentença condenatória foi publicada em 

13/10/2005, com trânsito em julgado certificado em 25/10/2005, 

iniciando-se a fase executória em 21/11/2005. Após, em 11/04/2014, o 

feito foi extinto diante da inexistência de bens penhoráveis, decisão esta 

que transitou em julgado em 14/05/2014. Posteriormente, em 04/08/2014, a 

parte exequente distribuiu a presente ação, renovando o pedido de 

cumprimento de sentença, mas sem indicar quaisquer bens passíveis de 

penhora. Ora, são quase dez anos sem que a parte exequente lograsse 

êxito em localizar bens passíveis de penhora para satisfação do crédito. E 

vale ressaltar que o feito anterior foi extinto por total desídia da parte 

credora, conforme explanado na r. sentença proferida naqueles autos, 

abaixo reproduzida: “Com a devida vênia do meu antecessor, revogo a 

decisão proferida à fl. 178 e indefiro o novo pedido de avaliação formulado 

pelo exeqüente (fl. 176), porquanto pela terceira vez seria realizada a 

diligência, sem resultado prático, e, caso de fato tivesse o exequente 

interesse em adjudicação já o teria feito lá nos idos de julho de 2012, 

quando realizada a última avaliação (fl. 173). Por outro lado, 

considerando-se que este feito tramita há mais de 08 (oito) anos, sem 

notícia de bens penhoráveis, não há razão para o prosseguimento de sua 

tramitação, pois a não-satisfação do direito da parte decorre de causas 

estranhas à atuação do Poder Judiciário. Isso posto, JULGO EXTINTO este 

feito, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95, entregando-se à parte 

exeqüente, caso requerido, certidão do seu crédito, como título para 

eventual futura execução (Enunciado 75/FONAJE). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Diante da 

extinção do processo sem julgamento de mérito, fica desconstituída a 

penhora da fl. 104 e liberado o fiel depositário de seu encargo”. De rigor, 

portanto, a extinção da presente ação. DISPOSITIVO Ante ao exposto, 

com fundamento no artigo 924, inciso V, do CPC, na forma da Lei 9.099/95, 

JULGO PROCEDENTES os embargos à execução, extinguindo o presente 

feito, face ao reconhecimento da prescrição intercorrente. Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada mais sendo requerido, 

arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-24.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI JOSE HANTT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANI FERNANDES MAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000150-24.2018.8.11.0107. REQUERENTE: DARCI JOSE HANTT 

REQUERIDO: POLIANI FERNANDES MAIA VISTOS. Relatório dispensado, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. DARCI JOSÉ 

HANTT, qualificado nos autos, ajuizou ação de obrigação de fazer em 

face de POLIANI FERNANDES MAIA, igualmente qualificada, aduzindo, em 

síntese, que celebrou negócio jurídico com a pessoa de “Márcio Lopes 

Feijó”, marido da requerida, tendo recebido como pagamento um veículo 

automotor, sendo que os débitos de tributos/financiamento do bem seriam 

quitados pela reclamada, o que não foi feito. Pugna, assim, pela 

condenação da requerida em obrigação de fazer, consistente em realizar 

os pagamentos devidos, bem como transferir a documentação do veículo 

para o nome do autor. Citada, a requerida não apresentou conciliação, 

tornando-se revel. Com efeito, dispõe o artigo 20 da Lei 9.099/95 que: “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Pois 

bem. No caso dos autos, verifico que não há prova alguma do negócio 

jurídico celebrado entre as partes. Não há qualquer documento escrito 

firmado entre os litigantes para comprovar o negócio descrito na inicial. O 
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único documento idôneo apresentado pelo autor – consistente no CRLV do 

veículo em nome da requerida – é insuficiente para demonstrar que as 

partes celebraram algum tipo de negócio e que a requerida tenha se 

obrigado a pagar débitos pretéritos do bem. Assim, não obstante 

verificada a revelia, entendo que a pretensão inicial não restou cabalmente 

demonstrada nos autos. Em outras palavras: o reclamante não provou 

concretamente os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 

373, inciso I, do NCPC. Ante o exposto, com fundamento subsidiário no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o feito com exame do mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado esta sentença e nada mais sendo 

requerido no prazo de 15 dias, arquivem-se os autos, com as anotações 

de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-88.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINERE SOARES BRANDAO NOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000051-88.2017.8.11.0107. REQUERENTE: ROSINERE SOARES 

BRANDAO NOVA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT 

VISTOS. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. ROSINERE SOARES BRANDÃO NOVA, qualificada 

nos autos, ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais contra 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO S/A – “SICREDI CELEIRO DO MT”, alegando, em breve síntese, 

que emitiu cheque no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) junto ao banco 

sacado, ora requerido, em 15/04/2015, o qual foi compensado dois depois. 

Sustenta, entretanto, que em 08/05/2015 foi procurada pela proprietária do 

estabelecimento comercial onde entregou a cártula, a qual informou que o 

título havia sido devolvido pelo motivo 30 (“furto ou roubo de malote”). 

Contudo, assegura que o valor foi descontado de sua conta. Ao final, 

requer a condenação por danos morais. Em resposta, o banco requerido 

sustenta preliminares de decadência, bem como de ilegitimidade passiva. 

No mérito, rechaça a ocorrência de ato ilícito e aduz que eventual dano 

deve ser suportado pela instituição acolhedora, haja vista que a 

compensação do cheque se deu mediante truncagem. Pois bem. 

Primeiramente, afasto a preliminar de decadência, uma vez que a 

pretensão indenizatória por falha na prestação de serviços ao consumidor 

submete-se a prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, o qual não 

se verificou. De outra banda, a preliminar de ilegitimidade passiva merece 

acolhimento. Com efeito, depreende-se dos autos que a apresentação e 

compensação do cheque indicado na inicial ocorreu pelo procedimento de 

truncagem, estabelecido pela Circular 3.532/2011 do Banco Central do 

Brasil. A cártula (cheque 000179, conta 19404-2) foi emitida pela autora 

em 15/04/2015 e devidamente compensada em 17/04/2015, no valor de R$ 

1.000,00, figurando a parte requerida como banco sacado. Ocorre que a 

instituição acolhedora (Banco do Brasil S/A) lançou de modo equivocado 

carimbo de devolução pelo motivo 30, datado de 04/04/2015 (anterior à 

própria emissão do cheque). Como se nota, não há como se atribuir 

conduta ilícita à parte requerida, eis que, na condição de banco sacado, 

efetuou regularmente a compensação do cheque em 17/04/2015, fato 

comprovado pelo extrato bancário juntado ao feito. Não se vislumbra, 

portanto, qualquer falha na prestação do serviço prestado pela parte 

requerida, a qual, repito, agiu dentro dos limites traçados pela Circular 

3.532/2011 do Banco Central do Brasil. De rigor, portanto, a extinção do 

feito, com incidência da regra do art. 488 do CPC. Ante o exposto, com 

fundamento nos arts. 487, inciso I, e 488, ambos do CPC, julgo 

improcedente a pretensão inicial. Sem custas e honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal 

e nada mais sendo requerido, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-40.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANY FRANCIELLY SPULDAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER GERALDINI RUIZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DA CUNHA PEREIRA OAB - MT16214-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000039-40.2018.8.11.0107. REQUERENTE: LUCIANY FRANCIELLY 

SPULDAR REQUERIDO: VAGNER GERALDINI RUIZ VISTOS. Relatório 

dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

LUCIANY FRANCIELLY SPULDAR DOS SANTOS, qualificada nos autos, 

ajuizou ação de obrigação de fazer c.c. indenização em face de VAGNER 

GERALDINI RUIZ, igualmente qualificado, alegando, em síntese, que o 

requerido divulgou fotos íntimas da autora através da rede social 

whatsapp, causando-lhe danos à sua honra, imagem e reputação. Por 

esta razão, requer a condenação do reclamado em danos materiais, 

gerados pela necessidade de mudança para outro município, e reparação 

pecuniária por danos morais. Em resposta, o requerido alega preliminares 

de inépcia da inicial, ilegitimidade ativa e passiva, ausência de causa de 

pedir. No mérito, sustenta culta exclusiva da vítima/autora e inexistência do 

dever de indenizar, com pedido para que se reconheça a má-fé 

processual. Formula, ao final, pedido contraposto para condenação em 

danos morais. Pois bem. De largada, afasto as preliminares levantadas em 

contestação, haja vista que a autora possui legitimidade ativa para a 

demanda, tendo a causa de pedir sido descrita na inicial com clareza. 

Quanto à vinculação da ação civil com eventual ação penal, vale lembrar 

que as responsabilidades civil e criminal são independentes. E quanto à 

tese de ilegitimidade passiva, confunde-se com o próprio mérito. 1. DA 

AÇÃO PRINCIPAL No mérito, não assiste razão à autora, tendo em vista 

que os pressupostos da responsabilidade civil não restaram preenchidos. 

Explico. Não há qualquer prova documental juntada ao feito que identifique 

o requerido como autor da divulgação de fotos íntimas da reclamante. A 

captura de tela (“print” – Id 12824828) é insuficiente para comprovar 

eventual conduta ilícita do réu, pois não identifica os participantes da 

conversa e nem os numerais telefônicos envolvidos no suposto diálogo, 

podendo ser facilmente fraudada por qualquer aparelho celular. Ademais, 

a parte autora não arrolou testemunhas que pudessem confirmar a 

veracidade dos fatos indicados na inicial. Não há, portanto, prova segura 

que impute ao requerido o comportamento ilícito descrito na exordial. É 

inegável que a divulgação de fotos íntimas em redes sociais causa 

incontáveis prejuízos à honra e imagem do indivíduo, no entanto, para se 

configurar o dever de indenizar, é indispensável a identificação do agente 

causador do dano, o que não é o caso dos autos. Improcede, portanto, a 

pretensão inicial. Não vislumbro ocorrência de má-fé da autora no 

ajuizamento da demanda, por ausência de enquadramento nas hipóteses 

do art. 80 do NCPC. 2. DO PEDIDO CONTRAPOSTO Quanto ao pedido 

contraposto, alega o requerido que a conduta da autora em imputar-lhe a 

autoria do dano causou-lhe intranquilidade, afetando o seu equilíbrio 

emocional, razão pela qual postulou indenização por danos morais. O 

pedido é improcedente. Consoante orientação já consolidada em âmbito 

doutrinário e jurisprudencial, a configuração de dano moral envolve a 

demonstração concreta de violação a direitos da personalidade, mediante 

comportamentos ilícitos que, em regra, são aptos a gerar no indivíduo 

lesado dor, humilhação, vexame ou constrangimento capazes de alterar o 

estado de higidez psíquica do ofendido. É certo, de igual modo, que meros 

aborrecimentos ou dissabores oriundos da vida cotidiana em sociedade 

não são capazes de gerar dano moral. No caso em tela, não há prova 

alguma de que o requerido tenha tido seu estado psicológico/emocional 

alterado pela conduta da autora em imputar-lhe os fatos que restaram 

descritos na inicial. De mais a mais, a simples propositura de ação judicial 

contra outrem não caracteriza dano moral indenizável, eis que decorre do 
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exercício de garantia constitucional de livre acesso à Justiça, conforme 

preconizado no art. 5º, inciso XXXV, CF/1988. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fundamento nos art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial e IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada mais 

sendo requerido, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-72.2015.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GILMAR TENNROLLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE PILONI ZORTEA OAB - MT16716 (ADVOGADO(A))

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZIEL DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

8010072-72.2015.8.11.0107. REQUERENTE: JOSE GILMAR TENNROLLER 

REQUERIDO: OZIEL DA SILVA VISTOS. Relatório dispensado, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. JOSÉ GILMAR 

TENROLLER, qualificado nos autos, ajuizou ação de obrigação de fazer 

em face de OZIEL DA SILVA, igualmente qualificado, alegando, em síntese, 

que as partes celebraram contrato para construção de um barracão pelo 

valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo pagamento seria 

feito parte em moeda corrente e parte mediante a entrega de um veículo 

Ford Focus, placas DQH-6769, de propriedade do autor, cuja 

transferência da documentação se daria ao término da obra. Acrescenta 

que efetuou os pagamentos devidos, inclusive a entrega do veículo, mas 

que a obra restou inacabada e mal executada, tendo o requerido 

abandonado o serviço antes do fim. Assim, diante da inexecução 

contratual, pugna pela devolução do veículo. Citado, o requerido 

apresentou contestação alegando que foi contratado pela pessoa de 

Juliano Ertmann para a construção do barracão e que interrompeu a obra 

porque não recebeu os valores combinados. Pois bem. Em análise ao feito, 

não se verifica qualquer contrato escrito de empreitada entre as partes 

José Gilmar Tenrroler e Oziel da Silva. Com efeito, ressai dos autos, 

especialmente da análise da “declaração” juntada em Id 5672140, que o 

autor José Gilmar Tenroller contratou a pessoa de JULIANO ERTMANN 

(empreiteiro – terceiro estranho ao feito) para a construção de um 

barracão, o qual subempreitou a obra ao requerido Oziel da Silva, fato 

confirmado em contestação. Mas, como se nota, também não há qualquer 

contrato escrito de subempreitada entre Juliano Ertmann (empreiteiro) e 

Oziel da Silva (requerido). Como se observa, não há vínculo obrigacional 

direto entre o autor José Gilmar Tenrroler (dono da obra) e o requerido 

Oziel da Silva, em virtude da subcontratação efetuada pelo empreiteiro 

Juliano Ertmann (terceiro estranho ao feito). Assim, eventual 

responsabilidade por perdas e danos decorrentes da inexecução da obra 

deveria ter sido dirigida a este (Juliano Ertmann) e não àquele (Oziel da 

Silva). Vejamos o que diz a doutrina de Arnaldo Rizzardo: “O primitivo 

contrato mantém-se inalterado, perdurando os direitos e obrigações nele 

constantes. O empreiteiro continuará como único e direto responsável 

perante o dono da obra, obrigando-se pelos atos de seus subempreiteiros, 

a cujas relações permanece aquele alheio” (RIZZARDO, Arnaldo. 

Contratos. 15. ed., Rio de Janeiro, Editora Forense, 2015, p. 640). De rigor, 

portanto, a extinção do feito, com incidência da regra do art. 488 do CPC. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento nos arts. 487, inciso I, e 

488, ambos do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada mais 

sendo requerido, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-93.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SILVA OAB - MT0005472S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Junior ou Juninho (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000169-93.2019.8.11.0107. REQUERENTE: JOSE ANTONIO SILVA 

REQUERIDO: JUNIOR OU JUNINHO VISTOS. Relatório dispensado, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. JOSÉ ANTONIO 

SILVA, qualificado nos autos, ajuizou ação indenizatória em face de 

“JUNIOR ou JUNINHO”, sem qualificação, alegando, em síntese, que no dia 

07 de março de 2019, por volta das 15h30min, as partes envolveram-se 

em acidente de trânsito, ocasionado por culpa do requerido, o que resultou 

em danos materiais na motocicleta do autor, em sua roupa, além da 

impossibilidade temporária para seu trabalho, motivo pelo qual requer o 

pagamento de indenização. Citado (Id 23205468), o requerido não 

compareceu em audiência de conciliação e não ofertou contestação, 

tornando-se revel, razão pela qual o autor pleiteou o julgamento 

antecipado do feito (Id 23536378 e Id 24009190). Pois bem. Com efeito, 

dispõe o artigo 20 da Lei 9.099/95 que: “não comparecendo o demandado 

à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz”. Em primeiro lugar, consigno que à 

despeito da REVELIA da parte requerida, a presunção de veracidade dos 

fatos alegados na inicial é meramente relativa, devendo encontrar suporte 

probatório mínimo, o que não se verifica no caso em comento. No caso 

dos autos, verifico que não há prova alguma do acidente de trânsito 

narrado na inicial. Não foi apresentado boletim de ocorrência do evento e 

tampouco foram ouvidas testemunhas em Juízo que pudessem comprovar 

os fatos e a culpa do requerido. Dessa forma, não é possível deduzir que 

os danos suportados pelo autor decorreram de acidente automobilístico. 

Assim, não obstante verificada a revelia, entendo que a pretensão inicial 

não restou cabalmente demonstrada nos autos. Em outras palavras: o 

reclamante não provou concretamente os fatos constitutivos do seu 

direito, na forma do artigo 373, inciso I, do NCPC. Ante o exposto, com 

fundamento nos art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Sem custas e honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal 

e nada mais sendo requerido, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-19.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BRAGHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000258-19.2019.8.11.0107. REQUERENTE: ROBERTO BRAGHINI 

REQUERIDO: BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA VISTOS. Relatório 

dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

ROBERTO BRAGHINI, qualificado nos autos, ajuizou ação indenizatória por 

danos materiais e morais contra BRASSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA., 

igualmente qualificada, alegando, em síntese, que deixou seu veículo para 

conserto/revisão na empresa requerida e que foi surpreendido com a 

informação da necessidade de troca da caixa de câmbio, o que, em seu 

entender, foi causado por má prestação de serviço dos prepostos da 

reclamada. Pugna, assim, pela reparação pecuniária. Em resposta, a 

requerida sustenta preliminar de incompetência do juizado em virtude da 

necessidade de produção de prova pericial. No mérito, afirma inexistência 
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de ato ilícito e ausência do dever de indenizar. Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a produção de prova pericial é necessária ao deslinde 

da ação. Isso porque o cerne da questão litigiosa reside na comprovação 

dos motivos da troca da caixa de câmbio do veículo do autor – se 

decorrente do mau uso do bem, do desgaste natural da peça ou em 

virtude de má prestação do serviço prestado pela requerida. Nesse 

aspecto, somente a perícia técnica por profissional habilitado terá o 

condão prestar os necessários esclarecimentos. Ocorre que o âmbito do 

Juizado Especial Cível é reservado às causas de menor complexidade 

(art. 3º, Lei 9.099/95), sendo que, em caso de necessidade da realização 

de prova pericial, sua competência resta afastada. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, julgo extinto o feito, sem 

resolução de mérito. Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Consigno 

que o pedido de justiça gratuita será apreciado em caso de interposição 

de recurso inominado. Preclusa a via recursal e nada mais sendo 

requerido, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-52.2015.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL MESSIAS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO OLDERICO SCARABELATTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MG0123970A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

8010041-52.2015.8.11.0107. REQUERENTE: MIGUEL MESSIAS DE 

CARVALHO REQUERIDO: FABRICIO OLDERICO SCARABELATTO VISTOS. 

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. MIGUEL MESSIAS CARVALHO, qualificado nos autos, ajuizou ação 

regressiva de cobrança c./c. indenização por danos morais em face de 

FABRÍCIO OLDERICO SCARABELATTO, igualmente qualificado, alegando, 

em síntese, ser avalista de uma cédula rural pignoratícia emitida pelo 

requerido junto ao Banco do Brasil S/A - cédula 40/00839-8 no valor total 

de R$ 35.750,00, com vencimento em 14/01/2017. Aduz que o requerido 

não honrou com o pagamento das parcelas, gerando a restrição da 

quantia de R$ 4.302,49 junto ao banco, referente ao financiamento. 

Acrescenta que realizou o pagamento do valor corrigido em R$ 4.500,00 

para não ver seu nome em cadastros de inadimplentes. Pugna pela 

restituição da importância, bem como danos morais em razão do abalo de 

crédito. O requerido foi citado e constituiu advogado nos autos (Id 

5671850), mas não apresentou contestação, tornando-se revel. Pois bem. 

Com efeito, dispõe o artigo 20 da Lei 9.099/95 que: “não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. No caso, tenho que 

não assiste razão ao autor. Embora haja prova da relação negocial 

entabulada entre as partes (cédula rural pignoratícia 40/00839-8), na qual 

o autor figura como avalista da obrigação assumida pelo requerido junto 

ao banco (Id 5671752), os demais documentos acostados ao feito não 

comprovam que o requerente efetuou o pagamento da parcela do 

financiamento em lugar do emitente/requerido. Explico. Em Id 5671763, 

verifica-se comprovante emitido pelo banco em 01/06/2015, às 15h10min, 

identificando um saldo a liquidar no valor atualizado de R$ 4.302,49, 

referente à cédula 40/00839-8. E também em Id 5671763, verificam-se três 

“comprovantes de depósito em conta corrente em dinheiro”, um no valor 

de R$ 2.000,00 (emitido em 01/06/2015, às 14h39min), outro no valor de 

R$ 1.500,00 (emitido em 01/06/2015, às 14h40min) e outro no valor de R$ 

1.000,00 (emitido em 01/06/2015, às 14h39min). Ora, em nenhum deles se 

identifica pagamento da parcela do financiamento da cédula rural 

pignoratícia 40/00839-8. Além disso, somados, totalizam a quantia de R$ 

4.500,00, montante que ultrapassa o valor do débito a liquidar. Vale 

ressaltar que a dívida a liquidar, já atualizada em 01/06/2015 às 15h10min 

(horário posterior aos supostos pagamentos), totalizava R$ 4.302,49. Por 

fim, com amparo na regra do art. 5º, in fine, da Lei 9.099/95, vale salientar 

que foge à normalidade das operações bancárias a realização de 

pagamento de financiamento por meio de “comprovantes de depósito em 

conta corrente em dinheiro”, esparsos, em valores aleatórios, sem 

qualquer identificação do contrato. Em suma: os comprovantes 

apresentados pelo autor/requerente não se prestam a identificar 

pagamento da parcela de financiamento do qual figurou como avalista. 

Consequentemente, não há que se falar em direito de regresso, tampouco 

em danos morais. DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada mais 

sendo requerido, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000010-87.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MOREIRA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA = IMPUGNAÇÃO À 

PENHORA = Processo: 1000010-87.2018.8.11.0107. EXEQUENTE: 

FRANCIELE MOREIRA LOPES EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

VISTOS. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

danos morais proposta por FRANCIELE MOREIRA LOPES em face de 

TELEFÔNICA DO BRASIL S/A – “VIVO”, qualificados nos autos. O feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, com bloqueio de 

valores da executada pelo sistema BacenJud. Instada, a executada 

apresentou impugnação à penhora. DECIDO. Recebo a impugnação à 

penhora, eis que tempestiva. Alega a executada que as astreintes por 

descumprimento da obrigação de fazer se revelam desproporcionais, 

causando enriquecimento indevido da parte credora. Sustenta, ainda, que 

não houve prévia intimação pessoal, nos termos da Súmula 410 do STJ. 

De fato, em minuciosa análise dos autos, verifico que não houve prévia 

intimação pessoal da parte executada para cumprimento da obrigação de 

fazer fixada em sentença, violando os termos da Súmula 410 do STJ. E, 

por tal motivo, a cobrança da multa diária se revela ilegítima. Nesse sentido 

caminha a Turma Recursal do TJMT: RECURSO INOMINADO. BANCO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DE DANO MORAL E 

ENTREGA DE CONTRATO AUTENTICADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. 

EVENTUAL ASTREINTES FIXADA EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. “A prévia intimação pessoal do devedor constitui 

condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer”. Súmula 410 do STJ. Ausente a prova de 

prévia intimação pessoal da parte, não cabe a exibigilidade de multa 

cominatória fixada em decisão judicial. (TJMT, 8010223-56.2016.8.11.0025, 

TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019). Ante ao 

exposto, julgo procedente a presente impugnação para excluir do débito a 

quantia relativa às astreintes, na importância de R$ 39.920,00, 

remanescendo tão somente a dívida principal atualizada no valor de R$ 

5.970,34. Caso os valores bloqueados já tenham sido transferidos à conta 

única do TJMT, proceda a vinculação da quantia ao processo e, após, 

expeça-se alvará de levantamento à parte exequente no valor de R$ 

5.970,34, bem como alvará de restituição do valor de R$ 39.920,00 à parte 

executada. Após a expedição dos alvarás, nada mais sendo requerido por 

qualquer das partes, voltem conclusos para extinção. Int. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-93.2014.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:
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EDSON LUIS ZIMMERMANN (TESTEMUNHA)

VANDELI APARECIDO LUCAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSE ALVES VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO NATARI VIEIRA OAB - MT0015826A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

8010047-93.2014.8.11.0107. REQUERENTE: VANDELI APARECIDO LUCAS 

DE OLIVEIRA TESTEMUNHA: EDSON LUIS ZIMMERMANN REQUERIDO: 

JESSE ALVES VIEIRA VISTOS. Relatório dispensado, nos termos do art. 

38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. VANDELI APARECIDO LUCAS 

DE OLIVEIRA, qualificado na inicial, ajuizou ação de cobrança em face de 

JESSE ALVES VIEIRA, igualmente qualificado, aduzindo, em síntese, que, a 

pedido do requerido (seu genro), efetuou empréstimo bancário junto ao 

Banco Bradesco, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para 

pagamento em 24 prestações de R$ 385,49 (trezentos e oitenta e cinco 

reais e quarenta e nove centavos), as quais seriam arcadas pelo 

reclamado, o qual, entretanto, quitou apenas a primeira parcela. Assevera 

que assumiu o pagamento das parcelas restantes, motivo pelo qual requer 

o devido reembolso. Citado, o requerido apresentou contestação 

alegando, em sede preliminar, inépcia da inicial. No mérito, afirma a 

inexistência do negócio jurídico descrito na inicial. Pugna, em pedido 

contraposto, a condenação do autor em danos morais. Pois bem. De início, 

afasto a preliminar de inépcia da inicial, visto que a alegação de falta de 

provas do negócio jurídico é matéria de mérito. No mérito, entendo que 

assiste razão ao reclamante. Os extratos bancários juntados ao feito 

comprovam o empréstimo realizado pelo autor junto ao Banco Bradesco 

S/A. Ademais, a prova oral colhida em Juízo corrobora a celebração do 

negócio na modalidade de crédito pessoal. Por seu turno, também restou 

comprovado o contrato verbal firmado entre as partes por meio do qual o 

requerido assumiria o pagamento das prestações do empréstimo. Em 

Juízo, a testemunha Edson Luis Zimmermann confirmou que: “(...) que o 

reclamado foi contrato para trabalhar na loja que a testemunha era gerente 

na época, e no momento da entrevista, o reclamado pediu uma 

oportunidade na empresa, pois teria casado, e precisava do emprego para 

pagar o sogro, porque teria emprestado um dinheiro”. Também em Juízo, a 

informante Lídia Laurentina de Oliveira (filha do autor e ex-companheira do 

requerido) relatou que possuía relacionamento amoroso com o requerido, 

tendo presenciado a celebração do contrato verbal entre as partes, e, 

inclusive, presenciado o momento em que seu pai, ora autor, entregou a 

quantia ao réu. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, e amparado pelos ditames dos artigos 5º e 6º da Lei 

9.099/95, julgo procedente o pedido inicial para CONDENAR o requerido 

JESSE ALVES VIEIRA a reembolsar ao autor as parcelas por este quitadas 

do empréstimo realizado junto ao Banco Bradesco S/A, descrito na inicial, 

devidamente atualizadas pelo INPC a partir do efetivo desembolso de cada 

prestação, e acrescida de juros legais à base de 1% ao mês, a partir da 

citação. De outra banda, julgo improcedente o pedido contraposto. Sem 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, 

arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000130-33.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CARVALHO DA GRACA OAB - MT24004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000130-33.2018.8.11.0107. REQUERENTE: ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA 

MARQUES REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA, 

UNIC SORRISO LTDA VISTOS. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Para que surtam seus jurídicos e regulares 

efeitos, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, a transação celebrada entre as 

partes , julgando o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, c.c. art. 22, 

parágrafo único, da Lei 9.099/95. Face à inegável ausência de interesse 

recursal, operando-se a hipótese do art. 1.000, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, certifique-se desde logo o trânsito em julgado da 

presente sentença. Arquivem-se os autos, observando a Secretaria deste 

Juizado Especial o disposto nos artigos 914 e 915 da CNGC-TJMT. 

CUMPRA-SE. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000130-33.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CARVALHO DA GRACA OAB - MT24004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000130-33.2018.8.11.0107. REQUERENTE: ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA 

MARQUES REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA, 

UNIC SORRISO LTDA VISTOS. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Para que surtam seus jurídicos e regulares 

efeitos, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, a transação celebrada entre as 

partes , julgando o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, c.c. art. 22, 

parágrafo único, da Lei 9.099/95. Face à inegável ausência de interesse 

recursal, operando-se a hipótese do art. 1.000, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, certifique-se desde logo o trânsito em julgado da 

presente sentença. Arquivem-se os autos, observando a Secretaria deste 

Juizado Especial o disposto nos artigos 914 e 915 da CNGC-TJMT. 

CUMPRA-SE. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 72035 Nr: 264-22.2014.811.0106

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Carlos Kozan - 

OAB:SP 183335

 Referência: Autos n.º 72035 (264-22.2014.811.0106)

 Trata-se de Ação Civil Pública manejada pelo Ministério Público Estadual 

em desfavor de TIM CELULAR S/A, com o intuito de apurar irregularidades 

no que diz respeito aos serviços prestados pela requerida no Município de 

Novo São Joaquim.

 Proferido despacho saneador (fls. 439/441), determinou-se a nomeação 

da ANATEL para proceder estudo técnico, em razão do caráter 

especificamente técnico da lide, indicando os padrões de qualidade a que 
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está submetida a empresa ré.

 Após, nos termos do art. 357, §1° do Código de Processo Civil, apresenta 

a empresa requerida (fls. 443/445), alegações quanto a ausência de 

análise em sede de despacho saneador, das preliminares atinentes a 

impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse de agir do Ministério 

Público.

 Pois bem, diante disto, registro que o argumento suscitado pela requerida, 

no que tange a falta de interesse de agir, a discussão já fora superada 

quando do recebimento da ação, mais notadamente ao promover o juízo de 

admissibilidade da inicial, logo, não há o que falar em sua ausência.

 Ainda, no que se refere a impossibilidade jurídica do pedido, entendo que 

este argumento não merece prosperar, uma vez que o pedido formulado 

pelo Ministério Público baseia-se no sentido de que a empresa ré envide 

esforços para um melhor fornecimento de seus serviços, logo, o pedido é 

plenamente possível.

 Por fim, conforme relatado anteriormente, ao proferir despacho saneador 

(fls. 439/441), nomeou-se a ANATEL para elaborar parecer técnico sobre 

a prestação de serviços da empresa ré, servindo este como prova 

documental complementar.

 Em tempo, verifico que a respectiva agência reguladora apresenta laudo 

técnico supracitado em fls. 452/481, e, intimadas as partes para 

manifestarem, a requerida quedou-se inerte (fl. 485), motivo pelo qual 

reputo como incontesteis as informações ali presentes.

 Neste sentido, não há o que falar sobre eventual manifestação da 

requerida no que diz respeito a cerceamento de defesa, uma vez que 

embora devidamente intimada, na pessoa de seu procurador, por meio de 

publicação do Diário de Justiça Eletrônico, em nada se manifestaram.

 Diante todo o exposto, se torna estável o saneamento realizado em fls. 

439/441.

 Intimem-se as partes.

 Ausentes eventuais manifestações, remetam-se os autos conclusos pra 

a prolatação de sentença, uma vez que não restam mais provas a serem 

produzidas.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67826 Nr: 349-18.2008.811.0106

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliandra Arando Gomes, Alipio Arando Gomes, Juliana 

Arando Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Junior Cesar Silva de Oliveira 

Santos, Valdiza da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7402/O, Rodrigo Xavier Guimarães - OAB:MT 15338/O, Yann Dieggo 

Souza Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cássia Carmo Farias - 

OAB:MT 13622/O, Fernando Saldanha Farias - OAB:MT 15512/O, 

Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15076/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Yann Dieggo 

Souza Timótheo de Almeida – OAB/MT 12025/O, para devolução dos autos 

nº 349-18.2008.811.0106, Protocolo 67826, no prazo de três dias, sob 

pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71028 Nr: 270-63.2013.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFAA, ECAdS, CSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Pollyana 

Machado de Moraes Varjão – OAB/MT 14025/O, para devolução dos autos 

nº 270-63.2013.811.0106, Protocolo 71028, no prazo de três dias, sob 

pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71624 Nr: 951-33.2013.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAdO, ECAdS, CSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Mayruna Siqueira 

Belém - OAB:MT 16.672

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Pollyana 

Machado de Moraes Varjão – OAB/MT 14025/O, para devolução dos autos 

nº 951-33.2013.811.0106, Protocolo 71624, no prazo de três dias, sob 

pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71642 Nr: 972-09.2013.811.0106

 AÇÃO: Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdNSJ-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Ludmila de 

Oliveira Sampaio – OAB/MT 26749/O, para devolução dos autos nº 

972-09.2013.811.0106, Protocolo 71642, no prazo de três dias, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71687 Nr: 1019-80.2013.811.0106

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Bispo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Ludmila de 

Oliveira Sampaio – OAB/MT 26749/O, para devolução dos autos nº 

1019-80.2013.811.0106, Protocolo 71687, no prazo de três dias, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72891 Nr: 728-46.2014.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O, Wande Alves Diniz - OAB:MT 10927/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

RODRIGUES MARTINS, para devolução dos autos nº 

728-46.2014.811.0106, Protocolo 72891, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73507 Nr: 200-75.2015.811.0106

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eli Jorge Hildebrand, Hebe Cristina Ferreira Hildebrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Rodolfo Hildebrand, Sonia Helena 

Hildebrand Cardinali, Eugenio Cardinali Junior, Tarita Hildebrand Cardinali, 
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Giuliano Hildebrand Cardinali, Paulo Abreu Junior, Jussara Aparecida 

Nascimento Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3252/O, Fabio José Ribeiro - OAB:SP 329336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Ferraz - OAB:SP 

260573, Fábio de Mello Pellicciari - OAB:SP 156510, Leandro de 

Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521/O, Luís Donizetti Luppi - OAB:SP 

95325, Mara Sandra Canova Moraes - OAB:SP 108178, Mércia 

Rejane Canova Freitas - OAB:SP 190472, Onofre Canova - OAB:SP 

32761, Rogéria Maria da Silva Mhirduai - OAB:SP 184483

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

RODRIGUES MARTINS, para devolução dos autos nº 

200-75.2015.811.0106, Protocolo 73507, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73899 Nr: 343-64.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Yann Dieggo 

Souza Timótheo de Almeida – OAB/MT 12025/O, para devolução dos autos 

nº 343-64.2015.811.0106, Protocolo 73899, no prazo de três dias, sob 

pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74479 Nr: 620-80.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weder Pacheco de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Yann Dieggo 

Souza Timótheo de Almeida – OAB/MT 12025/O, para devolução dos autos 

nº 620-80.2015.811.0106, Protocolo 74479, no prazo de três dias, sob 

pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74593 Nr: 676-16.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Yann Dieggo 

Souza Timótheo de Almeida – OAB/MT 12025/O, para devolução dos autos 

nº 676-16.2015.811.0106, Protocolo 74593, no prazo de três dias, sob 

pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75397 Nr: 300-93.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ênio Leão Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Yann Dieggo 

Souza Timótheo de Almeida – OAB/MT 12025/O, para devolução dos autos 

nº 300-93.2017.811.0106, Protocolo 75397, no prazo de três dias, sob 

pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76752 Nr: 111-81.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Regina das Neves Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rodrigues Sobrinho, Anísio Ferreira 

Camargo, Maura Madalena de Camargo, Wilson Ferreira Gonçalves, 

Tereza Ferreira de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laísa Faria de Melo - OAB:GO 

41009, Susanne Ferreira de Faria - OAB:GO23693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 

32799

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KEZIA ALVES DE 

PAULA BRAGA, para devolução dos autos nº 111-81.2017.811.0106, 

Protocolo 76752, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76831 Nr: 159-40.2017.811.0106

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sara José Martins, Andrezina Souza da Costa, 

João Barbosa da Costa, Evandro Tenório de Oliveira, Maria Cleuza Tenório 

de Oliveira, João Cardoso de Araújo, Maria Jose da Silva Araujo, Abadia 

Ana de Almeida, Divino João da Silva, Dozaides Matias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Yann Dieggo 

Souza Timótheo de Almeida – OAB/MT 12025/O, para devolução dos autos 

nº 159-40.2017.811.0106, Protocolo 76831, no prazo de três dias, sob 

pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76860 Nr: 180-16.2017.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitor Renan Silva Araújo, Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Pereira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Yann Dieggo 

Souza Timótheo de Almeida – OAB/MT 12025/O, para devolução dos autos 

nº 180-16.2017.811.0106, Protocolo 76860, no prazo de três dias, sob 

pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77737 Nr: 764-83.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Yann Dieggo 

Souza Timótheo de Almeida – OAB/MT 12025/O, para devolução dos autos 

nº 764-83.2017.811.0106, Protocolo 77737, no prazo de três dias, sob 

pena de adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77885 Nr: 868-75.2017.811.0106

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovercina Rodrigues de Melo, Jovilina Rodrigues de 

Melo, Amalia Rodrigues de Melo, Amaro Gomes de Melo, Orlando 

Rodrigues de Melo, Claudionor Gomes de Melo, Diron Rodrigues Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurani Gomes de Melo, Abilio Rodrigues de 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ney Ricardo Feitosa de Paula - 

OAB:MT 17078/O, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida - 

OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O, Ney Ricardo Feitosa de Paula - OAB:MT 17078/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Yann Dieggo 

Souza Timótheo de Almeida – OAB/MT 12025/O, para devolução dos autos 

nº 868-17.2017.811.0106, Protocolo 77885, no prazo de três dias, sob 

pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78891 Nr: 227-53.2018.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Yann Dieggo 

Souza Timótheo de Almeida – OAB/MT 12025/O, para devolução dos autos 

nº 227-53.2018.811.0106, Protocolo 78891, no prazo de três dias, sob 

pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79341 Nr: 468-27.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMN, SMN, MJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Yann Dieggo 

Souza Timótheo de Almeida – OAB/MT 12025/O, para devolução dos autos 

nº 468-27.2018.811.0106, Protocolo 79341, no prazo de três dias, sob 

pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80298 Nr: 926-44.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espaço Comércio de Proditos Agrícolas LTDA, 

Leonir de Oliveira, Joacir Pirolo Junior, Anderson Areas de Witt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:MT 10365/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Vilhena Moraes 

Saldanha Fontolan - OAB:SP 158087

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUZIA MARTINS DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 926-44.2018.811.0106, Protocolo 

80298, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80305 Nr: 930-81.2018.811.0106

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemencia Ramos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Omero Gonzaga de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Yann Dieggo 

Souza Timótheo de Almeida – OAB/MT 12025/O, para devolução dos autos 

nº 930-81.2018.811.0106, Protocolo 80305, no prazo de três dias, sob 

pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79132 Nr: 364-35.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Luis Vendramel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeronimo & Jeronimo Junior Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeronymo Vendramel Busato - 

OAB:PR 79519, Matheus Henrique Furtunato Gonçalves - OAB:PR 

87668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:MT 3504/A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que manifeste acerca do contido nas f. 

94-104 no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69218 Nr: 389-29.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miraci Pires de Ávila

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilson Oliveira Evangelista - 

OAB:MG 101093, Helio Maciel da Silva - OAB:MT 12789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 01/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca do 

retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal, providenciando 

naquilo que lhes competir no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76357 Nr: 821-38.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jozelina Barboza Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 1/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para 

que apresente, querendo, contrarrazões no prazo legal.

Após, remeta-se os autos à Egrégia Instância Superior, observando o 

contido na Portaria Presi 390 do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75409 Nr: 311-25.2016.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Valdivino de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 
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de intimar a parte Exequente para que manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito no prazo de quinze dias, conforme despacho de 

f. 67.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72811 Nr: 669-58.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo São Joaquim-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neidiane Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Isso posto, revogo a nomeação do advogado 

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA no presente processo. 

Deixo de arbitrar os honorários dativos, haja vista já terem sido fixados 

quando do julgamento dos embargos à execução. Independente de nova 

deliberação, determino o prosseguimento do feito, intimando-se o 

exequente conforme despacho retro. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72777 Nr: 635-83.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo São Joaquim-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fronteira Com. de Cereais e Repres. De Prod. 

Agrop. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Isso posto, revogo a nomeação do advogado 

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA no presente processo. 

Deixo de arbitrar os honorários dativos, haja vista já terem sido fixados 

quando do julgamento dos embargos à execução. Independente de nova 

deliberação, determino o prosseguimento do feito, intimando-se o 

exequente conforme despacho retro. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74896 Nr: 46-23.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Cardoso de Jesus, Gilmar Vaz dos 

Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Isso posto, revogo a nomeação do advogado 

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA no presente processo. 

Devido ao serviço já prestado, fixo os honorários advocatícios em seu 

favor em 0,5 (meio) URH. Contudo, consigno que a expedição de certidão 

referente aos valores ficará suspensa até o deslinde do procedimento 

instaurado na Diretoria deste foro (autos nº 395-21.2019.811.0106 – Cód. 

81434). Em substituição, nomeio o(a) Dr.(ª) Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB 13983-A para prosseguir com a respectiva defesa no feito em 

testilha. Saliento que os honorários serão fixados ao fim da demanda 

patrocinada, com base na atuação do(a) causídico(a). Intime-se o(a) 

defensor(a) nomeado(a) de seu munus, cientificando-o(a) das obrigações 

e restrições constantes dos artigos 304 e ss. da CNGCJ/MT, bem como 

o(a) assistido(a) da presente decisão. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75233 Nr: 207-33.2016.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACLFdS, LLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799, 

Carlos Royttmen Pires da Silva - OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a Dra. Ana Paula Diniz - OAB/GO 32799, para que retire, nesta 

Secretaria a certidão de honorários expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77891 Nr: 871-30.2017.811.0106

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar pessoalmente a parte Autora para que providencie o 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do 

processo e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77896 Nr: 876-52.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemira Peres Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 1/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para 

que apresente, querendo, contrarrazões no prazo legal.

Após, remeta-se os autos à Egrégia Instância Superior, observando o 

contido na Portaria Presi 390 do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75077 Nr: 132-91.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINÉIA SANTANA GREGATI - 

OAB:SP 322369, Kelly Lorraine Rodrigues de Souza - OAB:MT 

26246/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a defensora da parte Denunciada para que apresente suas 

alegações finais no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75935 Nr: 614-39.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MKTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Denunciada para que manifeste acerca da testemunha 

não localizada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77831 Nr: 825-41.2017.811.0106
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Omero de Oliveira, Marcos Parreira Magalhães, A. 

C. R. Associação Clube do Rodeio, João Pereira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H L Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Leal Loureiro - 

OAB:MT 21390/A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que manifestem acerca da avaliação no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79342 Nr: 469-12.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viana Agro Mercantil LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Vettorato - OAB:MT 

11001/A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que manifestem acerca da avaliação no prazo de 

dez dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77170 Nr: 362-02.2017.811.0106

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mônica Damassena Marçal Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19081/A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:MT 

14258/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Ana Paula Diniz – 

OAB/GO nº. 32.799, para devolução dos autos nº 362-02.2017.811.0106, 

Protocolo 80289, no prazo de três dias, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73648 Nr: 259-63.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jabrair Martins Ferreira, Orandina Rosa Goulart 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:MT 5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Fortunato do 

Prado - OAB:MT 16020/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que efetue o adiantamento das 

despesas da diligência do Sr. Oficial de Justiça, observando o contido no 

Provimento 7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73642 Nr: 255-26.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jabrair Martins Ferreira, Orandina Rosa Goulart 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:MT 5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Fortunato do 

Prado - OAB:MT 16020/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que efetue o adiantamento das 

despesas da diligência do Sr. Oficial de Justiça, observando o contido no 

Provimento 7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68837 Nr: 12-58.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco de Oliveira, Ana Moreira dos Santos 

Oliveira, Arnaldo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca das requisições de pagamento expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69353 Nr: 527-93.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Alves da Vitória, Arnaldo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca das requisições de pagamento expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70604 Nr: 531-62.2012.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estevam Gouveia da Mota, Josicarmem Vilela Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élvio Naves Ribeiro - OAB:MT 

12650, Josicarmem Vilela Garcia - OAB:MT 13557/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca das requisições de pagamento expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77454 Nr: 550-92.2017.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que manifeste, no prazo de dez dias, 

sobre os cálculos apresentados, conforme determinação de f. 66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68841 Nr: 16-95.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdetina Rodrigues Montalvão da Vitória, Arnaldo de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar pessoalmente a parte Credora para que providencie o 
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prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do 

processo e arquivamento dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67467 Nr: 1082-18.2007.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abel José da Silva, Elisvaldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8521/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH KAROLLINNY DE 

OLIVEIRA FERREIRA - OAB:MT 22114/O, Samoel da Silva - OAB:MT 

5621/O, Samoelson Antônio Oliveira da Silva - OAB:MT 23943/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUZIA MARTINS DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 1082-18.2007.811.0106, 

Protocolo 67467, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72035 Nr: 264-22.2014.811.0106

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Carlos Kozan - 

OAB:SP 183335

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUZIA MARTINS DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 264-22.2014.811.0106, Protocolo 

72035, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000355-22.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SILEDE BARBOSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000355-22.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): SILEDE BARBOSA DE OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL De início, verifico que ambas as partes postularam 

por dilação probatória, e, em razão disto, designo audiência de instrução e 

julgamento para a data de 07 de maio de 2020, às 13hrs30min, horário 

oficial de Mato Grosso. Fixo o prazo de 10 (dez) dias, a contar desta 

decisão, para que as partes apresentem rol de testemunhas, sob pena de 

preclusão, conforme o artigo 357, §4°, do Código de Processo Civil. É 

dever do advogado da parte intimar suas testemunhas acerca da data e 

hora da solenidade aprazada, na forma do artigo 455, §1°, do CPC. Caso a 

parte se comprometa a levar suas testemunhas independente de 

intimação, o não comparecimento destas importará em desistência da sua 

inquirição em juízo. Determino a intimação pessoal da parte requerente 

para que preste depoimento pessoal, sob pena de confissão (art. 385, § 

1º, CPC). Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 17 de janeiro de 2020. 

Alexandre Menberg Ceroy Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000368-21.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN KELLEN DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000368-21.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): MIRIAN KELLEN DA SILVA ROCHA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL De início, verifico que ambas as partes postularam 

por dilação probatória, e, em razão disto, designo audiência de instrução e 

julgamento para a data de 07 de maio de 2020, às 13hrs, horário oficial de 

Mato Grosso. Fixo o prazo de 10 (dez) dias, a contar desta decisão, para 

que as partes apresentem rol de testemunhas, sob pena de preclusão, 

conforme o artigo 357, §4°, do Código de Processo Civil. É dever do 

advogado da parte intimar suas testemunhas acerca da data e hora da 

solenidade aprazada, na forma do artigo 455, §1°, do CPC. Caso a parte 

se comprometa a levar suas testemunhas independente de intimação, o 

não comparecimento destas importará em desistência da sua inquirição em 

juízo. Determino a intimação pessoal da parte requerente para que preste 

depoimento pessoal, sob pena de confissão (art. 385, § 1º, CPC). 

Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 17 de janeiro de 2020. Alexandre 

Menberg Ceroy Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-70.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000065-70.2020.8.11.0106 POLO ATIVO:LUCIMEIRE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 20/03/2020 Hora: 10:00 , 

no endereço: RUA 31 DE MARÇO, S/N, EDIFÍCIO DO FÓRUM, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, NOVO SÃO JOAQUIM - MT - CEP: 78625-000 . CUIABÁ, 31 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000054-41.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN JULIA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEN JULIA BARBOSA OAB - MT25584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000054-41.2020.8.11.0106. EXEQUENTE: HELEN JULIA BARBOSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Inicialmente, determino que o 

trâmite processual ocorra sem o recolhimento de custas prévias em 

primeiro grau de jurisdição, conforme expressa disposição contida no 

artigo 54 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o 

feito, aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

realizada conforme disposição contida no artigo 183, parágrafo 1º do 

regramento de regência. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 
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a apresentação de embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias 

(artigo 910 caput). O termo inicial para a apresentação dos embargos será 

o do artigo 231 do Código de Processo Civil, excluído, no presente caso, a 

benesse do artigo 229 do diploma citado. Não havendo a apresentação 

tempestiva dos embargos, o que deve ser certificado, desde já determino, 

nos termos do artigo 100 caput da Constituição Federal e da Resolução n.º 

115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, a 

expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região. Acaso 

o valor do débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de 

referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2.001. Havendo a apresentação dos 

embargos, intime-se o exequente para manifestação em 15 (quinze) dias, 

vindo-me os autos conclusos. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 31 de 

janeiro de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010562-63.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE GOMES ALEXANDRE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010562-63.2016.8.11.0106. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido retro (id 

26759597). Por consequência, DETERMINO seja a parte executada 

intimada para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informando o local em que se encontram e exibindo prova de sua 

propriedade, nos termos do art. 829, §2º, CPC/2015, sob pena de 

configuração de ato atentatório à dignidade da justiça (arts. 774 e 77, 

CPC/2015). Transcorrido o prazo sem que a executada tenha se 

manifestado, intime-se os autores para que, no mesmo período, 

manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito. Cumpra-se. NOVO SÃO 

JOAQUIM, 31 de janeiro de 2020. ALexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000043-12.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000043-12.2020.8.11.0106. Inicialmente, determino que o trâmite 

processual ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau 

de jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o feito, 

aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da lei n.º 13.105, de 16 

de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá 

obedecer a disposição contida no artigo 183, parágrafo 1º do regramento 

de regência. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo 

cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a 

apresentação de embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 

910 caput). O termo inicial para a apresentação dos embargos será o do 

artigo 231 do Código de Processo Civil, excluído, no presente caso, a 

benesse do artigo 229 do diploma citado. Não havendo a apresentação 

tempestiva dos embargos, o que deve ser certificado, desde já determino, 

nos termos do artigo 100 caput da Constituição Federal e da Resolução n.º 

115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, a 

expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região. Acaso 

o valor do débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de 

referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2.001. Havendo a apresentação dos 

embargos, intime-se o exequente para manifestação em 15 (quinze) dias, 

vindo-me os autos conclusos. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 31 de 

janeiro de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010588-61.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINETE OLIVEIRA DOS SANTOS MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010588-61.2016.8.11.0106. Tratam-se os presentes autos de ação de 

cumprimento de sentença movida por TIM CELULARES S.A em desfavor 

de VALDINETE OLIVEIRA DOS SANTOS MATOS. Na decisão de ID. 

21458455, fora determinada a indisponibilidade de valores por meio do 

sistema BACENJUD, das contas da executada. Efetivado o bloqueio de 

parte dos valores, foram as partes instadas à manifestarem-se, tendo 

então a parte executada alegado que tais valores, depositados em conta 

poupança, seriam impenhoráveis. O exequente, por sua vez, manteve-se 

inerte. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação O artigo 833, inciso X do Código de 

Processo Civil, especifica que: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X – a 

quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 

(quarenta) salários mínimos. O regramento em testilha qualifica como 

impenhoráveis as quantias financeiras depositadas em cadernetas de 

poupança, desde que não ultrapassem o valor de 40 (quarenta) salários 

mínimos. Tal proteção legal se justifica em razão da poupança, via de 

regra, ser utilizada com objetivo de reservar recursos financeiros para o 

enfrentamento de eventuais adversidades, constituindo verdadeira 

garantia contra fatos extraordinários que venham a acontecer. No entanto, 

há de se ressaltar que a impenhorabilidade em questão não é absoluta, tal 

como já pacificado na jurisprudência. A questão em apreço ficou ainda 

mais evidente com a edição do Novo Código de Processo Civil, eis que 

suprimido no caput do artigo 833 a menção à palavra “absoluta”, conforme 

constava no Código anterior. A qualidade de conta poupança, para ser 

protegida pela impenhorabilidade, deve ser consubstanciada 

materialmente, observando-se quais as transações são nelas efetuadas. 

Eventual constatação, na citada conta, de movimentações intensas, 

transações com cartões de crédito, descontos e compensações de 

cheque acaba por alterar sua natureza, transmutando-a em verdadeira 

conta-corrente, passível, de acordo com a legislação pátria, de constrição 

judicial. A prova de que a conta poupança não é utilizada como conta 

corrente é ônus do executado, eis que a ele cabe apresentar os extratos 

em temporalidade tal que pode-se constatar a não ocorrência de referido 

fato impeditivo de seu direito, conforme já decidira a jurisprudência: TJ-MG 

- Agravo de Instrumento-Cv AI 10024097509640001 MG (TJ-MG) Ementa: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTA 

POUPANÇA - MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA-CORRENTE - PENHORA 

- POSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR - AUSÊNCIA DE PROVAS. A 

conta poupança utilizada como conta corrente perde a sua natureza, 

cabendo à parte a prova da natureza alimentar dos rendimentos por ela 

percebidos. (Grifos nossos). Ainda, é válido ressaltar, que imputar o ônus 
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da prova contrária ao exequente é impossível, eis que não detém ele 

acesso à extratos bancários da parte adversa, o que tornaria o ônus 

probatório diabólico. Portanto, não sendo comprovada a utilização de 

referida conta na forma como a lei prevê a impenhorabilidade, não há 

porque determinar a liberação dos valores bloqueados somente pela forma 

externa ostentada por referido contrato de depósito. Dispositivo Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de declaração de impenhorabilidade dos 

valores constritos, para DECLARAR penhoráveis os valores bloqueados 

via sistema BACENJUD. Preclusa a presente decisão, determino que seja 

materializada a penhora, com a transferência dos valores bloqueados 

para conta que deverá ser apresentada pela exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se as partes. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 31 

de janeiro de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000214-71.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUVAIR DE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000214-71.2017.8.11.0106. Consoante se infere das movimentações do 

feito, em que pese devidamente intimado, deixou o recorrente de 

comprovar nos autos o recolhimento das custas recursais. É o necessário 

à análise e decisão. Pois bem, consigno que o artigo 42, § 1º, da Lei 

9.099/1995 dispõe o seguinte acerca da comprovação do preparo 

recursal: O preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 

(quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. 

Conforme se verifica, o preparo deve ser comprovado independentemente 

de intimação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da 

respectiva interposição. Assim, considerando a ausência de preparo 

tempestivo, há preclusão consumativa, devendo ser declarado deserto o 

recurso. Ante o exposto, declaro deserto o recurso interposto pela 

requerida, por falta de recolhimento do preparo, deixando, portanto, de 

recebê-lo, o que faço com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/1995. 

Intimem-se. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 31 de janeiro de 2020. 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000074-37.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000074-37.2017.8.11.0106. Consoante se infere das movimentações do 

feito, em que pese devidamente intimado, deixou o recorrente de 

comprovar nos autos o recolhimento das custas recursais. É o necessário 

à análise e decisão. Pois bem, consigno que o artigo 42, § 1º, da Lei 

9.099/1995 dispõe o seguinte acerca da comprovação do preparo 

recursal: O preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 

(quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. 

Conforme se verifica, o preparo deve ser comprovado independentemente 

de intimação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da 

respectiva interposição. Assim, considerando a ausência de preparo 

tempestivo, há preclusão consumativa, devendo ser declarado deserto o 

recurso. Ante o exposto, declaro deserto o recurso interposto pela 

requerida, por falta de recolhimento do preparo, deixando, portanto, de 

recebê-lo, o que faço com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/1995. 

Intimem-se. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 31 de janeiro de 2020. 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010508-97.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE MOURA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010508-97.2016.8.11.0106. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: LEANDRO DE MOURA SANTOS Deixo de analisar a petição 

constante no ID25780665, eis que já houvera determinação anterior para o 

cumprimento de sentença, sendo inclusive certificado nos autos a inércia 

da parte. Diante do exposto, intime-se o exequente para impulsionar o feito 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e 

cumpra-se. Novo São Joaquim, 31 de Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010073-89.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - GO32799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010073-89.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: ANA PAULA DINIZ 

EXECUTADO: OI S/A Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em 

fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, 

intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 31 de Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-71.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARIANO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO ANUNCIACAO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010027-71.2015.8.11.0106. REQUERENTE: JOAQUIM MARIANO 

RODRIGUES REQUERIDO: CONCEICAO ANUNCIACAO DA SILVA Diante da 
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justificativa de ausência à solenidade conciliatória e não havendo qualquer 

impugnação da parte adversa, determino que os autos sejam 

encaminhados ao Sr. Conciliador dos Juizados Especiais, para 

aprazamento de nova audiência de conciliação. Intime-se e cumpra-se. 

Novo São Joaquim, 31 de Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010603-30.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010603-30.2016.8.11.0106. EXECUTADO: E - CUIABA SOLUCOES PARA 

INTERNET LTDA - EPP EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO MARCAL Deixo de 

analisar o pleito constante no ID 24923722, primeiramente porque a Lei 

citada já encontra-se e vigor; segundo porque nada há na decisão 

mencionando que o exequente postula por qualquer excesso na execução 

e; terceiro, porque tal decisão não fora objeto de impugnação recursal. 

Intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 31 de Janeiro 

de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000460-96.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ABADIA SELMA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTUIR PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000460-96.2019.8.11.0106. REQUERENTE: ABADIA SELMA BATISTA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VALTUIR PEREIRA DA SILVA Considerando que 

não fora juntada aos autos a certidão de óbito do de cujus, mas somente 

uma certidão para sepultamento, onde não consta a existência de 

eventuais outros dependentes/herdeiros, determino que seja a autora 

intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial com a certidão 

de óbito do falecido, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se 

e cumpra-se. Novo São Joaquim, 31 de Janeiro de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-55.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DIONILA KELLE NUNES DA SILVA DAVID (REQUERENTE)

JULIO RIBEIRO BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXILENE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000411-55.2019.8.11.0106. REQUERENTE: JULIO RIBEIRO BISPO, 

DIONILA KELLE NUNES DA SILVA DAVID REQUERIDO: MAXILENE 

FERREIRA DA SILVA Tratam-se os presentes autos de processo de 

conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma tutela 

provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 

de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que 

lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, 

passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado antecipasse os 

efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, 

se convencesse da verossimilhança da alegação do requerente. Com o 

advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), houvera uma substancial alteração no tema, eis que diferentemente 

do anterior regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e 

dos procedimento cautelares, houvera agora a expressa previsão das 

tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No 

caso dos autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela 

de urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento 

initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, 

apesar do autor ter produzido provas de eventuais dissabores sofridos 

com postagens em redes sociais da requerida, não pode o Poder 

Judiciário efetivar uma censura prévia em referência à tais postagens, sob 

pena inclusive de ofender a liberdade de manifestação. Ademais, há a 

responsabilidade da pessoa pelas postagens que faz, o que pode ensejar, 

como de fato está ensejando, ações reparatórias. Isto posto, nego, por 

hora, a tutela de urgência pleiteada, sem que haja qualquer impedimento 

para sua análise posterior. Estando a inicial à contento, conforme 

determina o regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), 

determino a citação da parte adversa por meio de carta com aviso de 

recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei 

n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a data e 

horário em que será realizada a audiência de tentativa de conciliação 

(artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência que o não 

comparecimento à solenidade processual citada acarretará a declaração 

de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 

18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância 

com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, podendo ser proferido 

julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma 

individual, poderá ser representado em juízo por preposto credenciado, 

munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver 

necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a parte requerida que, 

comparecendo a quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido 

de carta de preposição ou restando ausente nesta poderes específicos 

para transigir, será considerada a parte desassistida de representação, o 

que acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 31 de Janeiro de 2020 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-36.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000076-36.2019.8.11.0106. REQUERENTE: ANTONIO LUIZ DOS SANTOS 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Vistos. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Trata-se de Ação de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por ANTONIO LUIZ 

DOS SANTOS em desfavor de COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA 

DO SUL. Da análise dos documentos acostados na exordial permite, em 

resumo, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte Autora sustenta que recebeu descontos em sua conta corrente 

que considera indevidos que os descontos são oriundos de suposto 

contrato realizado com a Reclamada, porém nega vínculo com a empresa. 

Informa que os descontos realizados desde o mês de agosto/2017 até o 

mês de março/2019, totalizam o montante de R$ 598,00 (quinhentos e 

noventa e oito reais), relata que os valores seriam fruto de sua 

aposentadoria de 01(um) salário mínimo. Pleiteia liminarmente que seja 

determinada a suspensão dos descontos mensais e no mérito objetiva a 

repetição do indébito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação, a Reclamada arguiu preliminar de falta de interesse de agir 

do reclamante e no mérito alega que não houve qualquer irregularidade na 

realização das cobranças, que os serviços foram contratados, apresenta 

apólice de seguro. Pleiteia a improcedência da ação. É o breve Relato. 

-PRELIMINAR Afasto a preliminar de falta de interesse de agir, posto que o 

interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, conseqüentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão, pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 

Rejeitada a preliminar, passo à análise do MÉRITO. Nos termos do artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser afastada a 

responsabilidade se provar o Réu que não ocorreu o defeito do serviço ou 

que a culpa pela ocorrência desta é exclusivamente do consumidor. Neste 

contexto, caberia à Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Verifica-se, nas provas apresentadas pela Reclamada 

que resta evidente que o contrato apresentado não foi assinado pela 

Reclamante. Por se tratar de relação de consumo, deveria a Requerida ter 

produzido prova no sentido de corroborar as alegações expendidas na 

peça de defesa, sendo de responsabilidade da ré prezar pela segurança 

e legitimidade dos valores que busca cobrar de seus clientes. É evidente 

que há, nesses casos, falha na prestação do serviço, pois não é 

admissível que a empresa não zele pela qualidade do serviço fornecido ao 

consumidor. Assim, assumem o risco da atividade que desempenham, o 

que torna desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que 

se trata de relação consumerista. Ora, a parte Reclamada é responsável 

pela cobrança indevida dos serviços não contratados, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. A parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Portanto, a 

cobrança dos débitos mencionados pela Reclamante deve ser declarada 

indevida , bem como a condenação a restituir o valor de R$ 598,00 

(quinhentos e noventa e oito reais), em dobro em conformidade ao 

parágrafo único, do art. 42, do CDC, é a medida que se impõe. Com 

relação ao pedido de indenização por danos morais, cumpre salientar que, 

embora a jurisprudência já tenha apontado que o mero descumprimento do 

contrato não seja suficiente a indicar a caracterização do abalo 

extrapatrimonial, no caso em apreço entendo por verificada a situação 

ensejadora da reparação. De início, importa frisar que incide sobre a 

instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito. Cumpre lembrar que, além de sofrer transtornos 

com a utilização de seus dados indevidamente ainda foi prejudicado com 

os descontos em sua conta corrente causando lhe prejuízos financeiros, 

comprometendo a utilização dos valores no pagamento de tratamento de 

saúde. Tais fatos exigem reparação moral. No caso sub judice, tendo 

como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, 

que a dor moral sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta 

negligente do banco reclamado, instituição financeira de grande porte, 

entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável 

e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou a parte Reclamante. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, com resolução do 

mérito e nos termos do art. 487, I, CPC, as pretensões iniciais, para: 

-DETERMINAR o cancelamento em definitivo dos serviços não contratado 

pelo Reclamante. -CONDENAR a Reclamada ao pagamento à parte Autora 

do valor de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais), em dobro, 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e juros de mora 

de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação válida. -CONDENAR a Reclamada 

ao pagamento ao Reclamante da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

referente a indenização por danos morais, que deverão ser acrescidos de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, ambos a contar deste arbitramento, data na qual o 

dano foi aferido em valor já atualizado. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-74.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS RIBEIRO DA SILVA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000121-74.2018.8.11.0106. REQUERENTE: DOMINGAS RIBEIRO DA 

SILVA BISPO REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A Vistos. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 
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ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Materiais e Morais proposta por DOMINGAS RIBEIRO DA SILVA 

BISPO em desfavor de SABEMI SEGURADORA S.A Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite, em resumo, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte Autora sustenta 

que recebeu descontos em sua conta corrente que considera indevidos 

que os descontos são oriundos de suposto contrato realizado com a 

Reclamada, porém nega vínculo com a empresa. Informa que os 

descontos realizados desde o mês de março/2017 até o mês de 

agosto/2018, totalizam o montante de R$ 390,00 (trezentos e noventa 

reais), relata que os valores seriam fruto de sua aposentadoria de 01(um) 

salário mínimo. Pleiteia liminarmente que seja determinada a suspensão dos 

descontos mensais e no mérito objetiva a repetição do indébito e 

indenização por danos morais. É o breve Relato. -PRELIMINAR Arguiu a 

Reclamada preliminar de incompetência do Juizado, visto que a demanda 

exige prova pericial grafotécnica, a fim de assegurar a veracidade da 

assinatura do contrato apresentado. Porém, basta uma breve análise 

sobre as assinaturas constantes no contrato colacionado na defesa e nos 

documentos constantes da inicial, para se verificar ausência de 

semelhança entre elas, sendo desnecessária a realização de perícia 

técnica para o escorreito julgamento da ação. Destarte, rejeito a preliminar 

em epígrafe. Rejeitada a preliminar, passo à análise do MÉRITO. Nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor 

- parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do 

ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas 

alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob 

a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade 

objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé 

objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo 

sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser 

afastada a responsabilidade se provar o Réu que não ocorreu o defeito do 

serviço ou que a culpa pela ocorrência desta é exclusivamente do 

consumidor. Neste contexto, caberia à Requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. Verifica-se, nas provas apresentadas 

pela Reclamada que resta evidente que o contrato apresentado não foi 

assinado pela Reclamante. Por se tratar de relação de consumo, deveria a 

Requerida ter produzido prova no sentido de corroborar as alegações 

expendidas na peça de defesa, sendo de responsabilidade da ré prezar 

pela segurança e legitimidade dos valores que busca cobrar de seus 

clientes É evidente que há, nesses casos, falha na prestação do serviço, 

pois não é admissível que a empresa não zele pela qualidade do serviço 

fornecido ao consumidor. Assim, assumem o risco da atividade que 

desempenham, o que torna desnecessário discutir possível omissão ou 

culpa uma vez que se trata de relação consumerista. Ora, a parte 

Reclamada é responsável pela cobrança indevida dos serviços não 

contratados, mormente porque a ela competia o dever de cautela e 

verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. A parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Portanto, a cobrança dos débitos 

mencionados pela Reclamante deve ser declarada indevida , bem como a 

condenação a restituir o valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), 

em dobro em conformidade ao parágrafo único, do art. 42, do CDC, é a 

medida que se impõe. Com relação ao pedido de indenização por danos 

morais, cumpre salientar que, embora a jurisprudência já tenha apontado 

que o mero descumprimento do contrato não seja suficiente a indicar a 

caracterização do abalo extrapatrimonial, no caso em apreço entendo por 

verificada a situação ensejadora da reparação. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito. Cumpre lembrar que, além de 

sofrer transtornos com a utilização de seus dados indevidamente ainda foi 

prejudicado com os descontos em sua conta corrente causando lhe 

prejuízos financeiros, comprometendo a utilização dos valores no 

pagamento de tratamento de saúde. Tais fatos exigem reparação moral. 

No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios acima referidos, 

destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo reclamante, foi 

resultante da conduta negligente do banco reclamado, instituição 

financeira de grande porte, entendo que a fixação do quantum 

indenizatório no equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é o suficiente 

a reparar, nos limites do razoável e proporcional, o prejuízo moral que o 

fato acarretou a parte Reclamante. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES, com resolução do mérito e nos termos do art. 487, I, CPC, 

as pretensões iniciais, para: -DETERMINAR o cancelamento em definitivo 

dos serviços não contratado pelo Reclamante. -CONDENAR a Reclamada 

ao pagamento à parte Autora do valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa 

reais), em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o 

desembolso e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida. 

-CONDENAR a Reclamada ao pagamento ao Reclamante da quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) referente a indenização por danos morais, que 

deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE e de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar deste 

arbitramento, data na qual o dano foi aferido em valor já atualizado. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam 

os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-46.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARQUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010147-46.2017.8.11.0106. REQUERENTE: JOAO MARQUES BARBOSA 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Passo ao exame de 

MÉRITO. O processo deverá ser extinto por falecimento do autor sem 

habilitação de sucessores . Compulsando os autos verifico que conforme 

Termo de Audiência de Conciliação constante do (id nº 20615367) foi 

comunicado o falecimento do reclamante, não havendo habilitação de 

sucessores, devendo portanto ser extinto o processo. DISPOSITIVO Ante 

ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso IX, do Código de 

Processo Civil, diante da morte do reclamante, opino pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 
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publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-59.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS RIBEIRO DA SILVA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000122-59.2018.8.11.0106. REQUERENTE: DOMINGAS RIBEIRO DA 

SILVA BISPO REQUERIDO: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por 

DOMINGAS RIBEIRO DA SILVA BISPO em desfavor de CHUBB DO BRASIL 

COMPANHIA DE SEGUROS. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite, em resumo, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte Autora sustenta que recebeu descontos em 

sua conta corrente que considera indevidos que os descontos são 

oriundos de suposto contrato realizado com a Reclamada, porém nega 

vínculo com a empresa. Informa que os descontos realizados desde o mês 

de julho/2018, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), relata que os valores 

seriam fruto de sua aposentadoria de 01(um) salário mínimo. Pleiteia 

liminarmente que seja determinada a suspensão dos descontos mensais e 

no mérito objetiva a repetição do indébito e indenização por danos morais. 

A Liminar de Antecipação de Tutela foi deferida nos autos conforme (id nº 

17619237). É o breve Relato. Decreto a REVELIA da reclamada tendo em 

vista que embora tenha participado da audiência de conciliação conforme, 

não apresentou contestação nos autos, embora devidamente citada e 

intimada para o ato conforme Termo de Audiência de Conciliação e 

Julgamento constante dos autos. Passo à análise do MÉRITO. Nos termos 

do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser afastada a 

responsabilidade se provar o Réu que não ocorreu o defeito do serviço ou 

que a culpa pela ocorrência desta é exclusivamente do consumidor. Neste 

contexto, caberia à Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Que a reclamada não apresentou 

contestação nos autos, o que leva a presunção da verdade dos fatos 

alegados pela reclamante, corroborados pelas provas existentes nos 

autos. No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Nesse sentido: Por se tratar de relação de consumo, deveria a 

Requerida ter produzido prova no sentido de corroborar as alegações 

expendidas na peça de defesa, sendo de responsabilidade da ré prezar 

pela segurança e legitimidade dos valores que busca cobrar de seus 

clientes. É evidente que há, nesses casos, falha na prestação do serviço, 

pois não é admissível que a empresa não zele pela qualidade do serviço 

fornecido ao consumidor. Assim, assumem o risco da atividade que 

desempenham, o que torna desnecessário discutir possível omissão ou 

culpa uma vez que se trata de relação consumerista. “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Ora, a parte Reclamada 

é responsável pela cobrança indevida dos serviços não contratados, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. A parte ré não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Portanto, a cobrança dos débitos mencionados pela 

Reclamante deve ser declarada indevida , bem como a condenação a 

restituir o valor de R$ 70,00 (setenta reais), em dobro em conformidade ao 

parágrafo único, do art. 42, do CDC, é a medida que se impõe. Com 

relação ao pedido de indenização por danos morais, cumpre salientar que, 

embora a jurisprudência já tenha apontado que o mero descumprimento do 

contrato não seja suficiente a indicar a caracterização do abalo 

extrapatrimonial, no caso em apreço entendo por verificada a situação 

ensejadora da reparação. De início, importa frisar que incide sobre a 

instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito. Cumpre lembrar que, além de sofrer transtornos 

com a utilização de seus dados indevidamente ainda foi prejudicado com 

os descontos em sua conta corrente causando lhe prejuízos financeiros, 

comprometendo a utilização dos valores no pagamento de tratamento de 

saúde. Tais fatos exigem reparação moral. No caso sub judice, tendo 

como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, 

que a dor moral sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta 

negligente do banco reclamado, instituição financeira de grande porte, 

entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável 

e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou a parte Reclamante. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, decreto a Revelia da Reclamada e no mérito 

JULGO PROCEDENTES, com resolução do mérito e nos termos do art. 487, 

I, CPC, as pretensões iniciais, para: -DETERMINAR o cancelamento em 

definitivo dos serviços não contratado pelo Reclamante. -CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento à parte Autora do valor de R$ 70,00 (setenta 

reais), em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o 

desembolso e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida. 

-CONDENAR a Reclamada ao pagamento ao Reclamante da quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) referente a indenização por danos morais, que 

deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE e de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar deste 

arbitramento, data na qual o dano foi aferido em valor já atualizado. 

Confirmo a Liminar de Antecipação de Tutela deferida nos autos conforme 

(id nº 17619237. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Nos 

termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 31 de 

janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000431-46.2019.8.11.0106. REQUERENTE: JOAQUIM MARIANO 

RODRIGUES REQUERIDO: KADNO RONIELLY DA SILLVA VIEIRA Vistos, 

etc. Relatório. A parte Reclamante distribuiu a reclamação nº 

1000430-61.2019.8.11.0106 no presente Juizado Especial, em desfavor 

da mesma Reclamada, com o mesmo objeto jurídico e causa de pedir, da 

presente demanda. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito. Havendo distribuição de reclamação anterior, 

envolvendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir, o caminho é a 

extinção da reclamação posterior. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO. 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE EXERCIA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM. LITISPENDÊNCIA. 1- Trata-se de ação de indenização por 

desvio de função, através da qual a parte autora objetiva o pagamento 

das diferenças salariais decorrentes do desvio de função, julgada 

procedente na origem. 2) PRELIMINAR - Sinale-se que para a configuração 

da litispendência, prevista no artigo 337, inciso IV e parágrafos do 

CPC/2015, capaz de autorizar a extinção do processo, sem resolução de 

mérito com fundamento no inciso V, do artigo 485, do CPC/2015, é 

necessária a presença concomitante da chamada tríplice identidade: 

identidade de partes, pedido e causa de pedir com outra demanda ainda 

em curso. Assim, havendo a presença concomitante da tríplice identidade, 

está presente o instituto da coisa julgada e ou da litispendência. 3) Ocorre, 

in casu, que se fez presente a tríplice identidade em relação à demanda 

anteriormente ajuizada pelo autor (Processo n.001/1052440490-2), uma 

vez que o mesmo postulou diferenças salariais sob o argumento de que 

foi nomeado para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, mas que 

desenvolveu atribuições dos cargos de Técnico em Enfermagem. 4) Ante 

este aspecto, impõe-se o provimento do recurso, para extinguir o feito 

com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC/15. RECURSO INOMINADO 

PROVIDO” (TJRS – 1ª TR – RI nº 71005405014 – CNJ 

0011603-55.2015.8.21.9000 – rel. juiz Niwton Carpes da Silva – j. 

28/04/2016) Ressalto que a matéria referente à litispendência é de ordem 

pública e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, 

em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a 

sentença de mérito. (CPC, artigo 485, §3º). Ante o exposto, nos termos do 

art. 485, V, do CPC, indefiro a inicial, JULGANDO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Fica revogada eventual decisão antecipatória já 

proferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000007-38.2018.8.11.0106. REQUERENTE: GESSI MARCELINA DE 

SOUZA REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por GESSI MARCELINA DE 

SOUZA em desfavor de SABEMI SEGURADORA S.A. Informa a 

Reclamante que vem sofrendo cobranças indevidas de seguro de vida 

não contratado junto a reclamada no importe de R$ 30,00 (trinta reais) 

mensais. Relata que a cobrança é indevida, pois nunca firmou qualquer 

contrato com a Reclamada. Pleiteia o cancelamento dos descontos bem 

como indenização por danos morais e materiais. Em sede de contestação 

a Reclamada sustenta ausência de ilegalidade nas cobranças e apresnta 

contrato assinado pela reclamante com assinatura idêntica aos 

documentos pessoais e demais documentos constantes dos autos, 

requerendo por fim a improcedência da ação. Houve apresentação de 

impugnação pelo reclamante reiterando as considerações apresentadas 

na inicial. É o relato. Fundamento e decido. MÉRITO. Quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova realizado pela Reclamante, cumpre ressaltar 

que o artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, 

os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais 

sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do 

suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, verifico a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, pois o demandado possui 

conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes Posto isso, defiro a inversão 

do ônus da prova. -PRELIMINAR Arguiu a Reclamada preliminar de 

incompetência do Juizado, visto que a demanda exige prova pericial 

grafotécnica, a fim de assegurar a veracidade da assinatura do contrato 

apresentado. Porém, basta uma breve análise sobre as assinaturas 

constantes no contrato colacionado na defesa e nos documentos 

constantes da inicial, para se verificar ausência de semelhança entre elas, 

sendo desnecessária a realização de perícia técnica para o escorreito 

julgamento da ação. Destarte, rejeito a preliminar em epígrafe Rejeitada a 

preliminar, passo à análise do MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

a parte Autora. Verifica-se que a parte Reclamada, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam vínculo entre as partes, a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte Autora. A 

Reclamada demonstrou a veracidade de suas alegações apresentando 

Contrato assinado pela reclamante, com grafia idêntica aos documentos 

pessoais e demais documentos constante dos autos. Deveria o 

Reclamante apresentar comprovante de quitação do débito, porém se 

obteve inerte. Com efeito, o Reclamante é devedor da Reclamada, pois não 

quitou os débitos relativos ao serviço livremente contratado, conforme 

restou demonstrado pela empresa requerida. Ainda sob a égide da Lei nº 

8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do 

CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser afastada a 

responsabilidade se provar o réu que não ocorreu o defeito do serviço ou 

que a culpa pela ocorrência desta é exclusivamente do consumidor. Neste 

contexto, caberia à Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria provar que a parte Autora está em 

débito com a Requerida justificando a inscrição em cadastro de maus 

pagadores, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

apresentou faturas demonstrado a existência de utilização do serviço, o 

que caracteriza a existência de vínculo entre as partes e afasta assim a 
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indicação de ato fraudulento. Assim, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo frente às meras 

argumentações da parte Reclamante. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Logo, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta indevida 

por parte da Reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o 

ato e o dano e a culpa da parte reclamada na ocorrência do fato danoso. 

Via de consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais e materiais por 

parte da Reclamante é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam 

os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000175-40.2018.8.11.0106. REQUERENTE: ISABEL FERREIRA 

MAGALHAES REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO 

SUL SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. A Reclamada suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, 

alegando que os descontos realizados na conta bancária do reclamante 

foram realizados por outra Empresa denominada PSERV, que não possui 

qualquer vínculo jurídico com a COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA 

DO SUL, portanto não sendo o desconto de sua responsabilidade. 

Analisada a preliminar suscitada e fatos narrados na inicial, verifico que 

assiste razão à parte Reclamada, porquanto embora a Reclamante alegue 

ter sofrido danos morais diante de cobrança indevida e em duplicidade. 

Ademais, a Reclamante não comprovou nos autos o suposto vinculo 

jurídico existente entre a PSERV e a Companhia de Seguros Previdência 

do sul. Desta feita, inadmissível que a Reclamante pleiteie indenização por 

danos morais e materiais em decorrência de cobrança indevida se o Ente 

responsável pelo desconto da parcela do seguro foi efetuado por outra 

Empresa que em tese não possui vinculo jurídico com a reclamada. Diante 

do exposto, OPINO pelo ACOLHIMENTO da preliminar arguida na 

contestação e reconheço a ilegitimidade passiva da reclamada, via de 

consequência o processo deve ser EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos moldes do artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste Juizado Especial, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Braz Paulo Pagotto 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000099-16.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO PEREIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO RIBEIRO DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000099-16.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: RINALDO PEREIRA DE ARAUJO 

EXECUTADO: SEBASTIAO RIBEIRO DA CRUZ Vistos. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo ao exame de MÉRITO. O processo deverá ser extinto 

por falta de interesse do Requerente. Compulsando os autos verifico que 

o promovente deixou de impulsionar os autos no sentindo de fornecer de 

indicar bens a penhora no prazo estipula pelo Juízo conforme Decisão 

constante no ID Nº 26499150 constante nos autos. Nesse sentido: 

Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 

INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A 

ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - 2ª TR - RI nº 

71004466843 - Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) 

Outrossim, verifica-se que o feito se encontra paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, diante da inércia evidenciada, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 

de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010372-03.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CLELIA MARIA FERREIRA VALADAO SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010372-03.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: TIM CELULAR S.A. 

EXECUTADO: CLELIA MARIA FERREIRA VALADAO SANTOS Vistos. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Passo ao exame de MÉRITO. O processo deverá ser 

extinto por falta de interesse do Requerente. Compulsando os autos 

verifico que o promovente deixou de impulsionar os autos no sentindo de 

fornecer de indicar bens a penhora no prazo estipula pelo Juízo conforme 

Decisão constante no ID Nº 26560289 constante nos autos. Nesse 

sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA 

A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - 2ª TR - RI nº 

71004466843 - Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) 

Outrossim, verifica-se que o feito se encontra paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, diante da inércia evidenciada, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 

de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-45.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

C F DE JESUS FARIAS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOLIVAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010117-45.2016.8.11.0106. REQUERENTE: C F DE JESUS FARIAS & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: BOLIVAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 

Vistos. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Passo ao exame de MÉRITO. O 

processo deverá ser extinto por falta de interesse do Requerente. 

Compulsando os autos verifico que o promovente deixou de impulsionar os 

autos no sentindo de fornecer de indicar bens a penhora no prazo estipula 

pelo Juízo conforme Despacho constante no ID Nº 26502294 constante 

nos autos. Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido 

a intimação do credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, 

sob pena de extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se 

inerte, é caso de extinção do processo, sem resolução de mérito. 

Ademais, na hipótese dos autos, o credor não requereu diligência útil, de 

modo a justificar o prosseguimento do feito, mormente porque já realizados 

dois leilões com resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - 2ª TR - 

RI nº 71004466843 - Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 

26/06/2013) Outrossim, verifica-se que o feito se encontra paralisado em 

cartório, sem qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o 

Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, diante da inércia evidenciada, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 

de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010539-20.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVIDE FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010539-20.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: TIM CELULAR S.A. 

EXECUTADO: DAVIDE FERREIRA DA SILVA Vistos. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo ao exame de MÉRITO. O processo deverá ser extinto 

por falta de interesse do Requerente. Compulsando os autos verifico que 

o promovente deixou de impulsionar os autos no sentindo de fornecer de 

indicar bens a penhora no prazo estipula pelo Juízo conforme Decisão 

constante no ID Nº 26560286 constante nos autos. Nesse sentido: 

Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 

INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A 

ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 
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autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - 2ª TR - RI nº 

71004466843 - Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) 

Outrossim, verifica-se que o feito se encontra paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, diante da inércia evidenciada, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 

de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-34.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000156-34.2018.8.11.0106. REQUERENTE: RONALDO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A Vistos. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Materiais e Morais proposta por RONALDO FERREIRA DA SILVA em 

desfavor de SABEMI SEGURADORA S.A Da análise dos documentos 

acostados na exordial permite, em resumo, o que se tem de relevante para 

o deslinde da controvérsia é que a parte Autora sustenta que recebeu 

descontos em sua conta corrente que considera indevidos que os 

descontos são oriundos de suposto contrato realizado com a Reclamada, 

porém nega vínculo com a empresa. Informa que os descontos realizados 

desde o mês de março/2017 até a presente da, relata que os valores 

seriam fruto de sua aposentadoria de 01(um) salário mínimo. Pleiteia 

liminarmente que seja determinada a suspensão dos descontos mensais e 

no mérito objetiva a repetição do indébito e indenização por danos morais. 

É o breve Relato. -PRELIMINAR Arguiu a Reclamada preliminar de 

incompetência do Juizado, visto que a demanda exige prova pericial 

grafotécnica, a fim de assegurar a veracidade da assinatura do contrato 

apresentado. Porém, basta uma breve análise sobre as assinaturas 

constantes no contrato colacionado na defesa e nos documentos 

constantes da inicial, para se verificar ausência de semelhança entre elas, 

sendo desnecessária a realização de perícia técnica para o escorreito 

julgamento da ação. Destarte, rejeito a preliminar em epígrafe. Rejeitada a 

preliminar, passo à análise do MÉRITO. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá 

ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser afastada a 

responsabilidade se provar o Réu que não ocorreu o defeito do serviço ou 

que a culpa pela ocorrência desta é exclusivamente do consumidor. Neste 

contexto, caberia à Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Verifica-se, nas provas apresentadas pela Reclamada 

que resta evidente que o contrato apresentado não foi assinado pela 

Reclamante. Por se tratar de relação de consumo, deveria a Requerida ter 

produzido prova no sentido de corroborar as alegações expendidas na 

peça de defesa, sendo de responsabilidade da ré prezar pela segurança 

e legitimidade dos valores que busca cobrar de seus clientes. É evidente 

que há, nesses casos, falha na prestação do serviço, pois não é 

admissível que a empresa não zele pela qualidade do serviço fornecido ao 

consumidor. Assim, assumem o risco da atividade que desempenham, o 

que torna desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que 

se trata de relação consumerista. Ora, a parte Reclamada é responsável 

pela cobrança indevida dos serviços não contratados, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. A parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Portanto, a 

cobrança dos débitos mencionados pela Reclamante deve ser declarada 

indevida , bem como a condenação a restituir o valor de R$ 364,14 

(trezentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos), em dobro em 

conformidade ao parágrafo único, do art. 42, do CDC, é a medida que se 

impõe. Com relação ao pedido de indenização por danos morais, cumpre 

salientar que, embora a jurisprudência já tenha apontado que o mero 

descumprimento do contrato não seja suficiente a indicar a caracterização 

do abalo extrapatrimonial, no caso em apreço entendo por verificada a 

situação ensejadora da reparação. De início, importa frisar que incide 

sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à 

vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a 

teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, 

que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente 

pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos 

praticados por terceiros no âmbito. Cumpre lembrar que, além de sofrer 

transtornos com a utilização de seus dados indevidamente ainda foi 

prejudicado com os descontos em sua conta corrente causando lhe 

prejuízos financeiros, comprometendo a utilização dos valores no 

pagamento de tratamento de saúde. Tais fatos exigem reparação moral. 

No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios acima referidos, 

destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo reclamante, foi 

resultante da conduta negligente do banco reclamado, instituição 

financeira de grande porte, entendo que a fixação do quantum 

indenizatório no equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é o suficiente 

a reparar, nos limites do razoável e proporcional, o prejuízo moral que o 

fato acarretou a parte Reclamante. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES, com resolução do mérito e nos termos do art. 487, I, CPC, 

as pretensões iniciais, para: -DETERMINAR o cancelamento em definitivo 

dos serviços não contratado pelo Reclamante. -CONDENAR a Reclamada 

ao pagamento à parte Autora do valor de R$ 364,14 (trezentos e sessenta 

e quatro reais e quatorze centavos), em dobro, corrigidos monetariamente 

pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida. -CONDENAR a Reclamada ao pagamento ao 

Reclamante da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente a 

indenização por danos morais, que deverão ser acrescidos de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, ambos a contar deste arbitramento, data na qual o dano foi 

aferido em valor já atualizado. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 

de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 
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Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010097-88.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

M SANTOS JOSE CARVALHO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VELA SAO JOAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ENCARTELADOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010097-88.2015.8.11.0106. EXEQUENTE: M SANTOS JOSE CARVALHO - 

ME EXECUTADO: VELA SAO JOAO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ENCARTELADOS LTDA - ME Vistos. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Passo ao exame de 

MÉRITO. O processo deverá ser extinto por falta de interesse do 

Requerente. Compulsando os autos verifico que o promovente deixou de 

impulsionar os autos no sentindo de fornecer de indicar bens a penhora 

no prazo estipula pelo Juízo conforme Decisão constante no ID Nº 

2649874 constante nos autos. Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. 

POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do credor para 

que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de extinção e 

arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de extinção do 

processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos autos, o 

credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o prosseguimento 

do feito, mormente porque já realizados dois leilões com resultado 

negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - 2ª TR - RI nº 71004466843 - Relª. 

juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) Outrossim, verifica-se 

que o feito se encontra paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” DISPOSITIVO Ante 

ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, diante da inércia evidenciada, opino pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do comprovado abandono 

de causa. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Nos 

termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 31 de 

janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010122-67.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER RODRIGUES DE PAULO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: Nº 

8010122-67.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: VALTER RODRIGUES DE 

PAULO EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, in fine, da Lei 9.099/95. DECIDO: Compulsando os 

autos verifico que a parte exequente, requereu a extinção do feito em 

razão da quitação do débito pela executada. Com efeito, dispõe o art. 53, § 

4º da Lei 9.099/95, que: Assim, tendo em vista a quitação do débito pela 

executada, opino pela EXTINÇÃO da presente ação, com resolução de 

mérito. Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

por se tratar de Juizado Especial. Cumpridas todas as determinações, 

arquive-se com as cautelas legais. Dispensado o registro. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à homologação do 

MM. Juiz de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________ Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010734-05.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA LEITE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010734-05.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

PATRICIA LEITE DE OLIVEIRA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, in fine, da Lei 9.099/95. DECIDO: Compulsando os autos 

verifico que a parte exequente, não manifestou no prazo legal nos autos 

informando sobre possível localização de bens do devedor para indicar 

objetivamente a penhora conforme R. Decisão constante do (id. Nº 

26929390), assim deve ser extinto o processo, nos termos do art. 53, § 4º 

da Lei 9.099/95, que: Assim, tendo em vista a não indicação de bens a 

penhora, opino pela EXTINÇÃO da presente ação, com resolução de 

mérito. Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

por se tratar de Juizado Especial. Cumpridas todas as determinações, 

arquive-se com as cautelas legais. Dispensado o registro. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à homologação do 

MM. Juiz de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________ Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 
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autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010444-87.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT10445-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRO MOREIRA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010444-87.2016.8.11.0106. EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. 

EXEQUENTE: CIRO MOREIRA MENDES Vistos. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo ao exame de MÉRITO. O processo deverá ser extinto 

por falta de interesse do Requerente. Compulsando os autos verifico que 

o promovente deixou de impulsionar os autos no sentindo de fornecer de 

indicar bens a penhora no prazo estipula pelo Juízo conforme Decisão 

constante no ID Nº 26560288 constante nos autos. Nesse sentido: 

Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 

INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A 

ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - 2ª TR - RI nº 

71004466843 - Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) 

Outrossim, verifica-se que o feito se encontra paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, diante da inércia evidenciada, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 

de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010646-64.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUTEMBERG DOS SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010646-64.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

GUTEMBERG DOS SANTOS OLIVEIRA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, in fine, da Lei 9.099/95. DECIDO: Compulsando os 

autos verifico que a parte exequente, não manifestou no prazo legal nos 

autos informando sobre possível localização de bens do devedor para 

indicar objetivamente a penhora conforme R. Decisão constante do (id. Nº 

26499151), assim deve ser extinto o processo, nos termos do art. 53, § 4º 

da Lei 9.099/95, que: Assim, tendo em vista a não indicação de bens a 

penhora, opino pela EXTINÇÃO da presente ação, com resolução de 

mérito. Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

por se tratar de Juizado Especial. Cumpridas todas as determinações, 

arquive-se com as cautelas legais. Dispensado o registro. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à homologação do 

MM. Juiz de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________ Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010101-91.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT10445-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO FERNANDES DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010101-91.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: TIM CELULAR S.A. 

EXECUTADO: TIAGO FERNANDES DOS SANTOS SILVA Vistos. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo ao exame de MÉRITO. O processo deverá ser extinto 

por falta de interesse do Requerente. Compulsando os autos verifico que 

o promovente deixou de impulsionar os autos no sentindo de fornecer de 

indicar bens a penhora no prazo estipula pelo Juízo conforme Decisão 

constante no ID Nº 24583130 constante nos autos. Nesse sentido: 

Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 
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INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A 

ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - 2ª TR - RI nº 

71004466843 - Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) 

Outrossim, verifica-se que o feito se encontra paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, diante da inércia evidenciada, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 

de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000176-59.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA SILVESTRE DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE MOURA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000176-59.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: ALMERINDA SILVESTRE DE 

JESUS EXECUTADO: LEANDRO DE MOURA SANTOS Vistos. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo ao exame de MÉRITO. O processo deverá ser extinto 

por falta de interesse do Requerente. Compulsando os autos verifico que 

o promovente deixou de impulsionar os autos no sentindo de fornecer de 

indicar bens a penhora no prazo estipula pelo Juízo conforme Decisão 

constante no ID Nº 24583129 constante nos autos. Nesse sentido: 

Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 

INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A 

ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - 2ª TR - RI nº 

71004466843 - Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) 

Outrossim, verifica-se que o feito se encontra paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, diante da inércia evidenciada, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 

de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010443-05.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT10445-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRO MOREIRA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010443-05.2016.8.11.0106. EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. 

EXEQUENTE: CIRO MOREIRA MENDES Vistos. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo ao exame de MÉRITO. O processo deverá ser extinto 

por falta de interesse do Requerente. Compulsando os autos verifico que 

o promovente deixou de impulsionar os autos no sentindo de fornecer de 

indicar bens a penhora no prazo estipula pelo Juízo conforme Decisão 

constante no ID Nº 26560287 constante nos autos. Nesse sentido: 

Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 

INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A 

ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - 2ª TR - RI nº 

71004466843 - Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) 

Outrossim, verifica-se que o feito se encontra paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, diante da inércia evidenciada, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 

de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 
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presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010437-95.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO ROSA SOARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010437-95.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: TIM CELULAR S.A. 

EXECUTADO: OSVALDO ROSA SOARES Vistos. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo ao exame de MÉRITO. O processo deverá ser extinto 

por falta de interesse do Requerente. Compulsando os autos verifico que 

o promovente deixou de impulsionar os autos no sentindo de fornecer de 

indicar bens a penhora no prazo estipula pelo Juízo conforme Decisão 

constante no ID Nº 24583132 constante nos autos. Nesse sentido: 

Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 

INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A 

ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - 2ª TR - RI nº 

71004466843 - Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) 

Outrossim, verifica-se que o feito se encontra paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, diante da inércia evidenciada, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 

de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010725-43.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI CESAR FERREIRA COUTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010725-43.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO EXECUTADO: DAVI CESAR FERREIRA COUTO Vistos. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo ao exame de MÉRITO. O processo deverá ser extinto 

por falta de interesse do Requerente. Compulsando os autos verifico que 

o promovente deixou de impulsionar os autos no sentindo de fornecer de 

indicar bens a penhora no prazo estipula pelo Juízo conforme Decisão 

constante no ID Nº 26499705 constante nos autos. Nesse sentido: 

Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 

INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A 

ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - 2ª TR - RI nº 

71004466843 - Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) 

Outrossim, verifica-se que o feito se encontra paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, diante da inércia evidenciada, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 

de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010373-85.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLELIA MARIA FERREIRA VALADAO SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010373-85.2016.8.11.0106. EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. 

EXEQUENTE: CLELIA MARIA FERREIRA VALADAO SANTOS Vistos. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Passo ao exame de MÉRITO. O processo deverá ser 

extinto por falta de interesse do Requerente. Compulsando os autos 

verifico que o promovente deixou de impulsionar os autos no sentindo de 

fornecer de indicar bens a penhora no prazo estipula pelo Juízo conforme 

Decisão constante no ID Nº 24583133 constante nos autos. Nesse 

sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA 

A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - 2ª TR - RI nº 

71004466843 - Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) 

Outrossim, verifica-se que o feito se encontra paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, diante da inércia evidenciada, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 

de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-71.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUECIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E MATEIRAL 

FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010070-71.2016.8.11.0106. REQUERENTE: LUECIA OLIVEIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: T. G. C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS E MATEIRAL FOTOGRAFICO LTDA - ME Vistos. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo ao exame de MÉRITO. O processo deverá ser extinto 

por falta de interesse do Requerente. Compulsando os autos verifico que 

o promovente deixou de impulsionar os autos no sentindo de fornecer de 

indicar bens a penhora no prazo estipula pelo Juízo conforme Decisão 

constante no ID Nº 24583131 constante nos autos. Nesse sentido: 

Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 

INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A 

ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - 2ª TR - RI nº 

71004466843 - Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) 

Outrossim, verifica-se que o feito se encontra paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, diante da inércia evidenciada, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 

de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-33.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA CANDIDA DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000406-33.2019.8.11.0106. REQUERENTE: VILMA CANDIDA DE MACEDO 

REQUERIDO: BANCO ITAU VEICULOS S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, 

nota-se que a parte autora fora devidamente intimada para Emendar a 

Inicial no prazo de 10 (dez) dais, sendo que o promovente deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação nos autos, portanto o autor NÃO 

atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há motivos para que este 

processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado 

judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I c/c artigo 

486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a diligência que lhe 

competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 
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do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-82.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIZA MENEZES MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000448-82.2019.8.11.0106. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: RAIZA MENEZES MACHADO SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A competência do 

Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo 

Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de 

ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se 

estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência 

do Juízo. A regra geral que estabelece a competência é o domicílio do réu, 

mas que pode ser escolhida em qualquer das hipóteses previstas no 

artigo 4º da Lei nº 9.099/95, especialmente a inserida no inciso III: “do 

domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de 

dano de qualquer natureza”. Compulsando os autos, verifica-se que a 

Reclamante declarou na petição inicial que seu endereço é no município de 

Confresa/MT, assim como o endereço da reclamada, sendo competente 

para a apreciação do feito a Comarca de Porto Alegre do Norte-MT. Com 

essas considerações, importante reconhecer que este juízo é 

incompetente para julgar esta demanda. Nesse sentido. “DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE DECLAROU 

A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO 

DE OFÍCIO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO IMPROVIDO. Trata-se de 

recurso interposto contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial e 

declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento 

nos art. 267, inc. I, c/c art. 51, inc. III, da Lei nº 9.099/95. O recorrente, 

Erison Jamil Abdala, propôs ação de execução de título extrajudicial contra 

Eber Rodrigues Sampaio (devedor principal) e Helen Natália Rodrigues 

Santos (avalista). O d. Juízo de Primeiro Grau reconheceu de ofício a 

incompetência territorial para a ação proposta, tendo em vista que a 

demanda foi ajuizada em foro diverso do local de pagamento do título ou 

do domicílio dos executados. O recorrente alega error in procedendo, ao 

argumento de que a competência territorial é relativa e não poderia ser 

reconhecida de ofício. Requer o regular prosseguimento do feito. Não lhe 

assiste razão. O art. 51, III, da Lei nº 9.099/1995, contempla a hipótese de 

extinção do feito sem julgamento de mérito quando reconhecida a 

incompetência territorial. O Enunciado 89 do FONAJE orienta que: "A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

Juizados Especiais Cíveis". Inaplicável, assim, a Súmula nº 33 do Superior 

Tribunal de Justiça no âmbito dos Juizados Especiais. No âmbito dos 

Juizados Especiais a competência territorial é fixada, em regra, pelo 

domicílio do réu, e sucessivamente, pelo lugar onde a obrigação deva ser 

satisfeita. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, 

assim mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos. Vencida a 

recorrente, deverá arcar com as custas processuais, cuja exigibilidade 

fica suspensa, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/1950. Sem 

honorários, haja vista a ausência de contrarrazões. Acórdão lavrado 

conforme o art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. (Processo 

nº 2013.10.1.007017-2 (736894), 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Hector Valverde Santana. Unânime, 

DJe 22.11.2013)”. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

OPINO pelo RECONHECIMENTO da INCOMPETÊNCIA deste Juizado Especial 

para processar e julgar o feito, e, em consequência, OPINO pela 

EXTINÇÃO do presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no 

inciso III do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Braz 

P a u l o  P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

________________ Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 

de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010308-90.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VANY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010308-90.2016.8.11.0106. REQUERENTE: VANY PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte 

Reclamante que foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao 

SCPC/SERASA por uma dívida no valor de R$ 33,65 (trinta e três reais e 

setenta e cinco centavos), Contrato nº GSM0111184516567, data das 

ocorrências 25/03/2018 e 18/10/2015; que não possui relação jurídica com 

a reclamada. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. No presente caso, em face da verossimilhança 

das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a 

inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação 

de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Passo a análise do mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. Que a reclamante nega relação jurídica com a reclamada, 

sendo que apresentou nos autos extrato de negativação praticado pela 

reclamada. A reclamada por sua vez, defende-se alegando ser vítima de 

fraude, que agiu non exercício regular do direito, não possuindo 

responsabilidade pelas restrições impostas a reclamante. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 
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AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Por fim, é de se 

registrar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao 

Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o 

devedor acerca de possível negativação, nos termos da Súmula 359, do 

STJ. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 33,65 (trinta e três reais e setenta e cinco 

centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora 

de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção 

monetária (INPC), desde o arbitramento extinguindo o feito, com julgamento 

de mérito; c) Confirmo a Liminar de Antecipação de Tutela deferida nos 

autos conforme (id. Nº 7829515). Oficie-se ao SCPC/SERASA 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, 

relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta 

determinação, serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas 

e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no 

sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo 

P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 31 de 

janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-96.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000180-96.2017.8.11.0106. REQUERENTE: MARIA IZABEL DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para Emendar a Inicial no prazo de 10 (dez) dais, 

sendo que o promovente deixou transcorrer o prazo sem manifestação 

nos autos, portanto o autor NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta 

forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, 

notadamente quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término 

permaneceu desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e 

com fulcro no artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o 

autor não promover a diligência que lhe competir. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010240-43.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA TEREZA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010240-43.2016.8.11.0106. REQUERENTE: FABIANA TEREZA DE JESUS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte 

Reclamante que foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao 

SCPC/SERASA por uma dívida no valor de R$ 28,37 (vinte e oito reais e 

trinta e sete centavos), Contrato nº GSM011694269109, data das 

ocorrências 21/01/2013; que não possui relação jurídica com a reclamada. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus 

da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Passo a análise do mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Que a 

reclamante nega relação jurídica com a reclamada, sendo que apresentou 

nos autos extrato de negativação praticado pela reclamada. A reclamada 

por sua vez, defende-se alegando ser vítima de fraude, que agiu non 

exercício regular do direito, não possuindo responsabilidade pelas 

restrições impostas a reclamante. Portanto, não se desincumbiu a parte 

Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
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INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. Por fim, é de se registrar que, cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, 

o dever de notificar previamente o devedor acerca de possível 

negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 28,37 

(vinte e oito reais e trinta e sete centavos); b) condenar a parte 

Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), desde o 

arbitramento extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Oficie-se ao 

SCPC/SERASA determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas 

decorrentes desta determinação, serão de responsabilidade da parte 

Reclamada. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 31 de 

janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ELIANE JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000101-49.2019.8.11.0106. REQUERENTE: ELIANE JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte 

Reclamante que foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao 

SCPC/SERASA por uma dívida no valor de R$ 40,69 (quarenta reais e 

sessenta e nove centavos), Contrato nº GSM0113273243044, data das 

ocorrências 26/12/2017; que não possui relação jurídica com a reclamada. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus 

da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Afasto as preliminares de Litispendência e 

Conexão, por se tratarem de contratos, valores e data de negativação 

diversas que estão sendo discutidos nos outros processos protocolados 

pela parte reclamante. Passo a análise do mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Que a 

reclamante nega relação jurídica com a reclamada, sendo que apresentou 

nos autos extrato de negativação praticado pela reclamada. A reclamada 

por sua vez, defende-se alegando ser vítima de fraude, que agiu non 

exercício regular do direito, não possuindo responsabilidade pelas 

restrições impostas a reclamante. Portanto, não se desincumbiu a parte 

Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. Por fim, é de se registrar que, cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, 

o dever de notificar previamente o devedor acerca de possível 

negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 40,69 

(quarenta reais e sessenta e nove centavos); b) condenar a parte 

Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), desde o 

arbitramento extinguindo o feito, com julgamento de mérito; c) Confirmo a 

Liminar de Antecipação de Tutela deferida nos autos conforme (id. Nº 

7829515). Oficie-se ao SCPC/SERASA determinando a baixa em definitivo 

dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Registre-se que 

eventuais despesas decorrentes desta determinação, serão de 

responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 
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informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 31 de 

janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010584-24.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFHAEL TAQUES DE LARA PINTO OAB - MT0012715A 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO AUGUSTO AUAD DE GOMES OAB - GO0014680A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVAINE PEREIRA DA SILVA PIMENTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010584-24.2016.8.11.0106. EXECUTADO: CENTRO OESTE 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA EXEQUENTE: 

GEOVAINE PEREIRA DA SILVA PIMENTA Vistos. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo ao exame de MÉRITO. O processo deverá ser extinto 

por falta de interesse do Requerente. Compulsando os autos verifico que 

o promovido deixou de impulsionar os autos no sentindo do regular 

prosseguimento do feito, conforme Certidão (id.21780305). Nesse sentido: 

Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 

INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A 

ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - 2ª TR - RI nº 

71004466843 - Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) 

Outrossim, verifica-se que o feito se encontra paralisado em cartório, sem 

qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, diante da inércia evidenciada, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 

de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-97.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELLY RAYANE MOREIRA RESENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000447-97.2019.8.11.0106. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: NELLY RAYANE MOREIRA RESENDE SENTENÇA Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A competência do 

Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo 

Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de 

ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se 

estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência 

do Juízo. A regra geral que estabelece a competência é o domicílio do réu, 

mas que pode ser escolhida em qualquer das hipóteses previstas no 

artigo 4º da Lei nº 9.099/95, especialmente a inserida no inciso III: “do 

domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de 

dano de qualquer natureza”. Compulsando os autos, verifica-se que a 

Reclamante declarou na petição inicial que seu endereço é no município de 

Confresa/MT, assim como o endereço da reclamada, sendo competente 

para a apreciação do feito a Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, 

conforme Certidão constante no ID Nº28025399. Com essas 

considerações, importante reconhecer que este juízo é incompetente para 

julgar esta demanda. Nesse sentido. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO NOS 

JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO IMPROVIDO. Trata-se de recurso 

interposto contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial e declarou 

extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos art. 267, 

inc. I, c/c art. 51, inc. III, da Lei nº 9.099/95. O recorrente, Erison Jamil 

Abdala, propôs ação de execução de título extrajudicial contra Eber 

Rodrigues Sampaio (devedor principal) e Helen Natália Rodrigues Santos 

(avalista). O d. Juízo de Primeiro Grau reconheceu de ofício a 

incompetência territorial para a ação proposta, tendo em vista que a 

demanda foi ajuizada em foro diverso do local de pagamento do título ou 

do domicílio dos executados. O recorrente alega error in procedendo, ao 

argumento de que a competência territorial é relativa e não poderia ser 

reconhecida de ofício. Requer o regular prosseguimento do feito. Não lhe 

assiste razão. O art. 51, III, da Lei nº 9.099/1995, contempla a hipótese de 

extinção do feito sem julgamento de mérito quando reconhecida a 

incompetência territorial. O Enunciado 89 do FONAJE orienta que: "A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

Juizados Especiais Cíveis". Inaplicável, assim, a Súmula nº 33 do Superior 

Tribunal de Justiça no âmbito dos Juizados Especiais. No âmbito dos 

Juizados Especiais a competência territorial é fixada, em regra, pelo 

domicílio do réu, e sucessivamente, pelo lugar onde a obrigação deva ser 

satisfeita. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, 

assim mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos. Vencida a 

recorrente, deverá arcar com as custas processuais, cuja exigibilidade 

fica suspensa, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/1950. Sem 

honorários, haja vista a ausência de contrarrazões. Acórdão lavrado 

conforme o art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. (Processo 

nº 2013.10.1.007017-2 (736894), 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Hector Valverde Santana. Unânime, 

DJe 22.11.2013)”. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

OPINO pelo RECONHECIMENTO da INCOMPETÊNCIA deste Juizado Especial 

para processar e julgar o feito, e, em consequência, OPINO pela 

EXTINÇÃO do presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no 

inciso III do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Braz 

P a u l o  P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

________________ Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 

de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 
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dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-04.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000158-04.2018.8.11.0106. REQUERENTE: ISABEL FERREIRA 

MAGALHAES REQUERIDO: CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA 

DE SEGUROS LTDA - ME SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por ISABEL FERREIRA MAGALHAES em desfavor de CLADAL 

ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA – ME, Informa a 

Reclamante que vem sofrendo cobranças indevidas de empréstimo não 

contratado junto a reclamada no importe de R$ 26,00 (vinte e seis reais) 

mensais desde o mês de março/2017, até data do mês de dezembro/2017. 

Relata que a cobrança é indevida, pois nunca firmou qualquer contrato 

com a Reclamada. Pleiteia o cancelamento dos descontos bem como 

indenização por danos morais e materiais. Em sede de contestação a 

Reclamada sustenta ausência de ilegalidade nas cobranças e apresenta 

contrato assinado pela reclamante com assinatura idêntica aos 

documentos pessoais e demais documentos constantes dos autos, 

requerendo por fim a improcedência da ação. Houve apresentação de 

impugnação pelo reclamante reiterando as considerações apresentadas 

na inicial. Afasto a preliminar de conexão tendo em vista que a parte 

requerida do processo 1000159-86.2018.8.11.0106, trata-se de Empresa 

diversa da Empresa CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA – ME É o relato. Fundamento e decido. MÉRITO. Quanto 

ao pedido de inversão do ônus da prova realizado pela Reclamante, 

cumpre ressaltar que o artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, verifico a 

hipossuficiência do demandante em relação ao requerido, pois o 

demandado possui conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, 

imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as partes 

Posto isso, defiro a inversão do ônus da prova. -PRELIMINAR Afasto a 

preliminar de conexão tendo em vista que a parte requerida do processo 

1000159-86.2018.8.11.0106, trata-se de Empresa diversa da Empresa 

CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA – ME 

Destarte, rejeito a preliminar em epígrafe Rejeitada a preliminar, passo à 

análise do MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste a parte Autora. 

Verifica-se que a parte Reclamada, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam 

vínculo entre as partes, a validade do negócio jurídico e a obrigação de 

pagar que atinge a esfera jurídica da parte Autora. A Reclamada 

demonstrou a veracidade de suas alegações apresentando Contrato 

assinado pela reclamante, com grafia idêntica aos documentos pessoais e 

demais documentos constante dos autos. Deveria o Reclamante 

apresentar comprovante de quitação do débito, porém se obteve inerte. 

Com efeito, o Reclamante é devedor da Reclamada, pois não quitou os 

débitos relativos ao serviço livremente contratado, conforme restou 

demonstrado pela empresa requerida. Ainda sob a égide da Lei nº 

8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do 

CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser afastada a 

responsabilidade se provar o réu que não ocorreu o defeito do serviço ou 

que a culpa pela ocorrência desta é exclusivamente do consumidor. Neste 

contexto, caberia à Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria provar que a parte Autora está em 

débito com a Requerida justificando a inscrição em cadastro de maus 

pagadores, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

apresentou faturas demonstrado a existência de utilização do serviço, o 

que caracteriza a existência de vínculo entre as partes e afasta assim a 

indicação de ato fraudulento. Assim, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo frente às meras 

argumentações da parte Reclamante. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Logo, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta indevida 

por parte da Reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o 

ato e o dano e a culpa da parte reclamada na ocorrência do fato danoso. 

Via de consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais e materiais por 

parte da Reclamante é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam 

os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-86.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTESE - CONSULTORIA TECNICA DE SEGUROS E REPRESENTACOES 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000159-86.2018.8.11.0106. REQUERENTE: ISABEL FERREIRA 

MAGALHAES REQUERIDO: CONTESE - CONSULTORIA TECNICA DE 

SEGUROS E REPRESENTACOES LTDA - EPP SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por ISABEL FERREIRA 

MAGALHAES em desfavor de CONTESE - CONSULTORIA TECNICA DE 

SEGUROS E REPRESENTACOES LTDA - EPP, Informa a Reclamante que 

vem sofrendo cobranças indevidas de empréstimo não contratado junto a 

reclamada no importe de R$ 27,30 (vinte e sete reais e trnta centavos) 

mensais desde o mês de janeiro/2017, até data do mês de junho/2017. 

Relata que a cobrança é indevida, pois nunca firmou qualquer contrato 

com a Reclamada. Pleiteia o cancelamento dos descontos bem como 

indenização por danos morais e materiais. Em sede de contestação a 

Reclamada sustenta ausência de ilegalidade nas cobranças e apresenta 

contrato assinado pela reclamante com assinatura idêntica aos 
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documentos pessoais e demais documentos constantes dos autos, 

requerendo por fim a improcedência da ação. Houve apresentação de 

impugnação pelo reclamante reiterando as considerações apresentadas 

na inicial. É o relato. Fundamento e decido. MÉRITO. Quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova realizado pela Reclamante, cumpre ressaltar 

que o artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, 

os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais 

sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do 

suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, verifico a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, pois o demandado possui 

conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes Posto isso, defiro a inversão 

do ônus da prova. -PRELIMINAR Afasto a preliminar de ilegitimidade 

passiva, tendo em vista que está cristalino nos autos que a Empresa 

requerida efetuou descontos na conta bancária da reclamante. Afasto a 

preliminar de conexão tendo em vista que a parte requerida do processo 

nº 1000158-04.2018.8.11.0106, trata-se de Empresa diversa da Empresa 

CONTESE - CONSULTORIA TECNICA DE SEGUROS E REPRESENTACOES 

LTDA – EPP. Destarte, rejeito as preliminares em epígrafe. Rejeitada a 

preliminar, passo à análise do MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

a parte Autora. Verifica-se que a parte Reclamada, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam vínculo entre as partes, a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte Autora. A 

Reclamada demonstrou a veracidade de suas alegações apresentando 

Contrato assinado pela reclamante, com grafia idêntica aos documentos 

pessoais e demais documentos constante dos autos. Deveria o 

Reclamante apresentar comprovante de quitação do débito, porém se 

obteve inerte. Com efeito, o Reclamante é devedor da Reclamada, pois não 

quitou os débitos relativos ao serviço livremente contratado, conforme 

restou demonstrado pela empresa requerida. Ainda sob a égide da Lei nº 

8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do 

CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser afastada a 

responsabilidade se provar o réu que não ocorreu o defeito do serviço ou 

que a culpa pela ocorrência desta é exclusivamente do consumidor. Neste 

contexto, caberia à Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria provar que a parte Autora está em 

débito com a Requerida justificando a inscrição em cadastro de maus 

pagadores, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

apresentou faturas demonstrado a existência de utilização do serviço, o 

que caracteriza a existência de vínculo entre as partes e afasta assim a 

indicação de ato fraudulento. Assim, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo frente às meras 

argumentações da parte Reclamante. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Logo, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta indevida 

por parte da Reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o 

ato e o dano e a culpa da parte reclamada na ocorrência do fato danoso. 

Via de consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais e materiais por 

parte da Reclamante é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam 

os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 31 de janeiro de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010001-05.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANGELA DE FATIMA DE FREITAS LUCIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SOTERIO NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010001-05.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: MARIANGELA DE FATIMA DE 

FREITAS LUCIANO EXECUTADO: ANTONIO SOTERIO NETO Tratam-se os 

presentes autos de execução/processo em fase executiva onde, tentada 

a citação do executado, esta restara negativa. O artigo 53, parágrafo 4º, 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao especificar que: 

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor. Infere-se de tal regramento que, no âmbito dos juizados especiais, 

não sendo localizado o devedor, deve o feito ser extinto, eventualmente 

remetendo-se o exequente às vias ordinárias, eis que naquela seara 

procedimental inviável é a citação por edital, conforme artigo 18, parágrafo 

2º da legislação de regência. Diante do exposto, em razão do não 

encontro do devedor, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei n.º 9.099/95. Sem custas ou 

honorários, nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de 

regência. Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica 

PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de documentos à parte 

exequente. Deixo de determinar a inscrição do nome do devedor nos 

registros consumeristas, eis que tal procedimento não coaduna com o rito 

dos juizados. Quanto à certidão de crédito, tal pode ser postulada 

diretamente na secretaria judicial, não havendo necessidade de 

determinação judicial para tal. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 31 de 

Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010001-05.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANGELA DE FATIMA DE FREITAS LUCIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SOTERIO NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010001-05.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: MARIANGELA DE FATIMA DE 

FREITAS LUCIANO EXECUTADO: ANTONIO SOTERIO NETO Tratam-se os 

presentes autos de execução/processo em fase executiva onde, tentada 

a citação do executado, esta restara negativa. O artigo 53, parágrafo 4º, 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao especificar que: 

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 
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autor. Infere-se de tal regramento que, no âmbito dos juizados especiais, 

não sendo localizado o devedor, deve o feito ser extinto, eventualmente 

remetendo-se o exequente às vias ordinárias, eis que naquela seara 

procedimental inviável é a citação por edital, conforme artigo 18, parágrafo 

2º da legislação de regência. Diante do exposto, em razão do não 

encontro do devedor, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei n.º 9.099/95. Sem custas ou 

honorários, nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de 

regência. Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica 

PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de documentos à parte 

exequente. Deixo de determinar a inscrição do nome do devedor nos 

registros consumeristas, eis que tal procedimento não coaduna com o rito 

dos juizados. Quanto à certidão de crédito, tal pode ser postulada 

diretamente na secretaria judicial, não havendo necessidade de 

determinação judicial para tal. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 31 de 

Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-98.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DHIEMYSON DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000143-98.2019.8.11.0106. REQUERENTE: DHIEMYSON DE JESUS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Trata-se o presente de embargos 

de declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 31 de 

Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Paranaita

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 3/2020-DF

PORTARIA nº 03/2020/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Antônio Fábio da Silva Marquezini, MM. 

Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Paranaíta, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.

 CONSIDERANDO a necessidade de assegurar à criança e ao adolescente 

os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana diante da sociedade 

em geral;

 CONSIDERANDO o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Lei nº 8.069 de 13.07.90);

 CONSIDERANDO os festejos carnavalescos do ano de 2020;

 DETERMINA:

 Art. 1º. Fica vedada expressamente a entrada e permanência de menores 

de 16 (dezesseis) anos desacompanhados dos representantes legais ou 

responsável em bailes, bares, clubes, festas públicas e estabelecimentos 

congêneres, que se realizarem a partir da meia-noite, devendo o 

responsável pelo evento fiscalizar tal ocorrência.

Art. 2º. As pessoas que já tiverem completado 18 (dezoito) anos poderão 

ingressar e participar dos bailes noturnos, podendo os organizadores do 

evento exigir a exibição de documento oficial comprobatório.

Art. 3º. Fica, desde já, autorizado a realização de matinês ou vesperais, 

com término às 20h30, reservada a festa vespertina para as crianças e 

adolescentes com idade até 14 (catorze) anos, adotando o responsável 

as medidas consentâneas tendo em vista a compleição dos participantes, 

se for o caso e as circunstâncias exigirem.

Art. 4º. Deverá ser observado, de forma geral, o disposto no art. 81 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente a proibição de venda 

ou distribuição gratuita de bebidas alcoólicas aos menores, bem como a 

venda de produtos cujos componentes possa causar dependência física 

ou psíquica, ainda que por utilização diversa da prevista, mas indevida, 

devendo os responsáveis pelo evento observar as regras inerentes aos 

bons costumes.

 § 1º. A venda de bebida alcoólica e cigarros a menores de 18 (dezoito) 

anos, configura, ainda, crime por parte do proprietário do estabelecimento 

nos termos da lei.

 § 2º. O não cumprimento da presente norma e dispositivos citados pelos 

Senhores Proprietários e Organizadores de Festas, acarretará aos 

transgressores as severas punições previstas em Lei (ECA), tais como 

multa, o fechamento do estabelecimento e penas de detenção, caso o fato 

não constitua crime mais grave.

§ 3º. É obrigatório aos bares, restaurantes, lanchonetes, boates, 

discotecas, supermercados, casas de conveniências, festas, bailes, 

congêneres, e nos estabelecimentos que comercializam ou fornecem, 

ainda que gratuitamente, bebidas, armas, munições, explosivos cigarros e 

similares, a fixação de aviso em local visível e de fácil acesso informando 

sobre a proibição da venda destes produtos a crianças e adolescentes 

(em tamanho A4).

§ 4º. Os responsáveis pela realização dos bailes carnavalescos e 

estabelecimentos de rua onde o carnaval for realizado nesta modalidade, 

cuidarão para que sejam observadas as determinações contidas na 
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portaria, durante essas festividades, sob pena de imposição de multa e 

demais cominações.

 Art. 5º. Os clubes, similares, ou qualquer outro local destinado aos 

eventos deverão manter afixados em lugar visível, uma cópia de 

documento hábil de licença e ou autorização da Prefeitura quanto à 

segurança do prédio onde serão realizados os eventos festivos, assim 

como as demais autorizações exigidas pelo Poder Público.

Art. 6º. Esta Portaria não regula a frequência de pessoas com idade igual 

ou superior a 18 (dezoito) anos, sendo que, quando os clubes e demais 

estabelecimentos fixarem limites de idade superior aos fixados nesta 

Portaria, os conselheiros tutelares e Agentes Voluntários da Infância, 

cooperarão com o fim de serem elas obedecidas.

Art. 7º. Os menores de 18 (dezoito) anos em situação irregular nos 

eventos serão retirados e imediatamente entregues aos pais ou 

responsáveis ou, se necessário, recolhidos às instituições próprias, ou 

com comunicação e entregues ao Conselho Tutelar, sem prejuízo da 

responsabilidade civil, administrativa ou penal, dos estabelecimentos, 

clubes e dos pais.

Art. 8º. A presente portaria deve estar afixada à entrada dos 

estabelecimentos (em tamanho A4).

Art. 9º. Os casos omissos e dúvidas serão resolvidos pela Autoridade 

Judiciária.

 Art. 10. Aos policiais militares, policiais civis, aos membros dos Conselhos 

Tutelares, aos Agentes Voluntários da Infância, o Conselho Municipal da 

Criança, e demais entidades responsáveis pela fiscalização de atividades 

envolvendo crianças e adolescentes, poderão fiscalizar a execução da 

presente Portaria, devendo as autoridades policiais (civis e militares), 

prestarem o devido auxílio quando solicitadas e requisitadas, 

INDEPENDENTE DE AÇÃO DIRETA DESTE JUÍZO OU MINISTÉRIO PÚBLICO, 

autuando o estabelecimento comercial, possibilitando a aplicação da 

penalidade respectiva de acordo com o ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) e LCP (Lei das Contravenções Penais).

 Art. 11. A não observância do disposto nesta Portaria sujeita o infrator às 

sanções previstas na Lei nº 8.069, de 13/07/90.

 Art. 12. Esta Portaria entrará em vigor, a partir de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário.

 Art. 13. Remeta-se cópia desta Portaria ao Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça e do Conselho 

da Magistratura, Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude, ao Conselho Tutelar, ao 

Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, aos Agentes 

Voluntários da Infância, à Polícia Militar, à Polícia Civil, a Prefeitura 

Municipal, a Secretaria Municipal de Ação Social, a Secretaria Municipal de 

Turismo, e aos estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes e 

estabelecimentos congêneres da cidade, encarecendo a necessidade, no 

interesse do serviço público, da mais estreita cooperação com a Justiça 

da Infância e da Juventude.

 Dê-se ciência da presente Portaria aos meios de Comunicação (Rádio, 

Televisão e Internet) para que ocorra ampla divulgação.

 P.I.

 Cumpra-se.

 Paranaíta-MT, 29 de janeiro de 2020.

 Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 4/2020-DF

 P O R T A R I A Nº 04/2020/DF

 O DOUTOR ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI, MM. JUIZ DE 

DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PARANAÍTA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 RESOLVE:

 Exonerar ERICA ALMAGRO MOURA, brasileira, solteira, portadora do RG 

n. 2217391-1 SSP-MT e CPF n. 043.942.621-94, do cargo em comissão de 

Assessora de Gabinete II, PDA-CNE-VIII, tendo em vista nomeação para o 

mesmo cargo na comarca de JUARA, com efeitos a partir do dia 

03/02/2020.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Paranaíta-MT, 31 de janeiro de 2020.

 Antônio Fábio Da Silva Marquezini

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5 Nr: 171-60.1990.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Nóbrega da Cunha, José Bagini Balco, 

Jair Balco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Pereira Fagundes - 

OAB:13.249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeremias Ferraz de Andrade 

Neto - OAB:3052 - A

 Havendo bloqueio de dinheiro, intimem-se os executados da 

indisponibilidade do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste 

pessoalmente, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as 

matérias de defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.Após, havendo manifestação do 

executado ou transcorrido o refiro prazo, intime-se a parte a exequente 

para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.Sendo a consulta ao sistema BACENJUD infrutífera, defiro o 

pedido de bloqueio de veículos em nome dos executados.É possível a 

realização de busca de veículo automotor, junto ao sistema RENAJUD, a 

fim de evitar que o executado venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução, bem como para garantir a execução.Por 

sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, essa 

providência permite garantir que o executado não se desfaça do bem até 

o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe qualquer 

prejuízo.Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de 

garantir maior celeridade e efetividade ao processo de execução.Com 

essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD, determinando o bloqueio, caso 

positivo.Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato 

mandado de penhora e avaliação.Sendo infrutífera a busca de dados dos 

executados, considerando a inexistência de bens para penhora, 

determino, desde já, o arquivamento provisório da execução, com fulcro 

no artigo 921, §2º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 2851 Nr: 327-96.2000.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otávio Nunes Filho, J. Wanderley Garcia Duarte & 

Advogados Associados S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine F. Garcia Duarte A. Pinto 

- OAB:6.294-A, Nercino Lázaro Rodrigues - OAB:4405-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Defiro o pleito de fls. 150, determinando a pesquisa no Sistema 

Bacenjud, Renajud e Infojud.Defiro o pedido de penhora on-line de valores 

depositados nas contas ou aplicações financeiras da parte devedora, 

como medida eficaz para garantir a satisfação do débito.Segundo o artigo 

835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, preferencialmente, 

sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser 

realizada objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 

797 do CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente 

viável.Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira 

na forma requerida.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado 

da indisponibilidade do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência 

deste pessoalmente, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue 

as matérias de defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas 
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às advertências do §4º do mesmo artigo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40149 Nr: 1629-77.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Mathias de Oliveira 

- OAB:MT/16.451

 Vistos etc.Defiro parcialmente o pleito de fls. 139/140.Tendo em vista que 

em consulta ao Infoseg verifiquei que o executado não possui qualquer 

registro de vínculo empregatício, defiro o pedido de penhora on-line de 

valores depositados nas contas ou aplicações financeiras da parte 

devedora, como medida eficaz para garantir a satisfação do débito, diante 

da inércia do devedor em efetuar o pagamento da dívida.Segundo o artigo 

835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, preferencialmente, 

sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser 

realizada objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 

797 do CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente 

viável.Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira 

na forma requerida.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado 

da indisponibilidade do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência 

deste pessoalmente, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue 

as matérias de defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas 

às advertências do §4º do mesmo artigo.Após, havendo manifestação do 

executado ou transcorrido o referido prazo, intime-se a parte a exequente 

para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.Sendo a consulta ao sistema BACENJUD infrutífera, defiro o 

pedido de bloqueio de veículos em nome dos executados.É possível a 

realização de busca de veículo automotor, junto ao sistema RENAJUD, a 

fim de evitar que o executado venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução, bem como para garantir a execução.

 Intimação Advogado de Herdeiro (Inventário)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40455 Nr: 207-33.2012.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Valentim de Souza 

Júnior - OAB:5075/PA

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUZIA STELLA 

MUNIZ, para devolução dos autos nº 207-33.2012.811.0022, Protocolo 

40455, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72940 Nr: 2662-58.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Coelho Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Vistos etc. Decreto à revelia do réu Maycon Coelho Cardoso, haja vista 

que este devidamente intimado, não compareceu ao ato, consoante o que 

dispõe o artigo 367, do CPP. Defiro o pedido do Ministério Público. Abra-se 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Às providências, 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45063 Nr: 921-22.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas dos Santos Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:MT/20.637, Messias de Oliveira Júnior - OAB:26732/O

 Vistos etc. Tendo em vista o não comparecimento da defensora nomeada 

do réu, revogo sua nomeação, nomeando para defender os interesses do 

réu, Dr. Messias Oliveira Júnior. Diante da aceitação das condições acima 

elencadas, SUSPENDO O PROCESSO movido contra o acusado pelo prazo 

de 02 (dois) anos, aguardando-se efetivo cumprimento das condições ora 

impostas, sob pena de revogação do benefício. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46612 Nr: 1693-82.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo de Oliveira Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Naldecy Silva da Silveira 

Macedo - OAB:20.588-MT

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso 

III, c/c o artigo 115, todos do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado JOÃO PAULO DE OLIVEIRA VIEIRA, já 

devidamente qualificado nos autos, em face do reconhecimento da 

prescrição punitiva estatal propriamente dita. Ante os serviços prestados 

pela advogada nomeada, Drª. Naldecy Silva da Silveira Macedo, OAB/MT 

nº. 20.588, pág. 129, arbitro os honorários advocatícios em 01 (uma) URH, 

conforme item 4.1 da Tabela XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser 

suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão. 

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Às 

Providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66133 Nr: 3085-52.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Nubles da Silva Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva das demais testemunhas das 

partes. Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes 

para apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. Em 

seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 75317 Nr: 503-11.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Rodrigues Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Tendo em vista que o réu constituiu defensor, revogo a 

nomeação da defensora, Drª. Gabriela Pereira Costa. Diante da aceitação 

das condições acima elencadas, SUSPENDO O PROCESSO movido contra 

o acusado pelo prazo de 02 (dois) anos, aguardando-se efetivo 

cumprimento das condições ora impostas, sob pena de revogação do 

benefício. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Edital de Intimacao
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44839 Nr: 756-72.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Celestino Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Agdo Cruvinel - 

OAB:11834

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS CELESTINO CHAGAS, Cpf: 

87020513115, Rg: 1194182-0, Filiação: Eva Celetino Chagas e Benedito 

Mendonça Chagas, data de nascimento: 05/09/1976, brasileiro(a), natural 

de Pedra Preta-MT, casado(a), serviços gerais, Telefone 66 9681-2826. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Parte dispositiva da sentença fls. 195/201 "(...)III)- DISPOSITIVO 

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o acusado Marcos Celestino Chagas, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 302, § 1º, 

inciso I e artigo 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Passo a 

dosar a pena do réu Passo a dosar a pena do réu quanto ao crime 

previsto no artigo 306 do CTB. a) - Circunstâncias judiciais A pena 

prevista para o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é de 

06 (seis) meses a 03 (três) ano de detenção, multa e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo 

automotor, devendo ser individualizada consoante o caso concreto. 

Quanto à culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da conduta. 

Quanto aos antecedentes, o réu não possui sentença penal condenatória 

transitada em julgado. Quanto à conduta social não verifico a presença de 

nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque 

instabilidade social, além do delito perpetrado. Quanto à personalidade do 

agente também não existem registros indicativos de desvio de 

personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com 

a personalidade do agente. Acerca dos motivos da prática do delito, 

veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes. 

Quanto às circunstâncias são neutras, vez que não se vislumbra 

nenhuma influência para a facilitação da prática do delito. Quanto às 

consequências são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal, 

não havendo nada a que se valorar. E, acerca do comportamento da 

vítima, não o que se analisar no caso concreto, pois a vítima é a sociedade 

e a coletividade. Estabelece-se então, como medida razoável e necessária 

para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 06 (seis) 

meses de detenção. b) - Circunstâncias legais Não verifico a presença de 

circunstâncias agravantes. Verifico a ocorrência da atenuante da 

confissão, contudo, deixo de reduzir a pena do réu visto que nesta fase a 

pena não pode ir aquém do mínimo, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ. 

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena. Não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 

06 (seis) meses de detenção, por entender necessária e suficiente à 

reprovação e punição do delito. Da multa Quanto à pena de multa, a julgar 

pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal 

Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, e, considerando a 

capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em um trigésimo do 

salário mínimo vigente à época dos fatos. Passo a dosar a pena do réu 

quanto ao crime previsto no artigo 302 do CTB. a) - Circunstâncias 

judiciais O delito de homicídio culposo nos termos do artigo 302, § 1º, 

inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, possui pena de detenção, de 02 

(dois) a 04 (quatro) anos, e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Quanto à 

culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da conduta. Quanto aos 

antecedentes, o réu não possui sentença penal condenatória transitada 

em julgado. Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma 

circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque 

instabilidade social, além do delito perpetrado. Quanto à personalidade do 

agente também não existem registros indicativos de desvio de 

personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com 

a personalidade do agente. Acerca dos motivos da prática do delito, 

veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes. 

Quanto às circunstâncias são neutras, vez que não se vislumbra 

nenhuma influência para a facilitação da prática do delito. Quanto às 

consequências são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal, 

não havendo nada a que se valorar. E, acerca do comportamento da 

vítima, não o que se analisar no caso concreto, pois a vítima é a sociedade 

e a coletividade. Estabelece-se então, como medida razoável e necessária 

para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 02 (dois) anos 

de detenção. b) - Circunstâncias legais Não verifico a presença de 

circunstâncias agravantes. Verifico a ocorrência da atenuante da 

confissão, contudo, deixo de reduzir a pena do réu visto que nesta fase a 

pena não pode ir aquém do mínimo, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ. 

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena. Não há causas de 

diminuição da pena. Contudo, verifico a causa de aumento prevista no § 

1º, inciso I do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, aumentando a 

pena do réu em 1/3, razão pela qual torno a pena definitiva em 02 (dois) 

anos 08 (oito) meses de detenção, por entender necessária e suficiente à 

reprovação e punição do delito. DO CONCURSO MATERIAL. Da análise 

dos autos, verifica-se a necessidade de se aplicar o concurso de crimes 

material, previsto no artigo 69 do Código Penal, eis que os crimes foram 

cometidos mediante mais de uma ação, tendo o réu a pena definitiva de 03 

(três) anos e 02 (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. Desta 

feita, tendo em vista que a pena definitiva é de 03 (três) anos e 02 (dois) 

meses de detenção e 10 (dez) dias-multa de detenção, e considerando 

que o réu é primário, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “c”, do 

Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o cumprimento 

da pena privativa de liberdade. Verifico que a conversão da pena privativa 

de liberdade em restritiva de direito é suficiente para a reprovação do 

crime, eis que o réu preencheu os requisitos do artigo 44 do Código Penal, 

onde a pena restritiva de direito será devidamente definida na fase de 

cumprimento. Considerando o quantum da pena imposta ao réu, 

concedo-lhe o direito de apelar em liberdade. Deixo de conceder ao 

condenado à suspensão condicional da pena, em virtude do disposto no 

artigo 77, inciso III, do Código Penal. IV)-DISPOSIÇÕES FINAIS. 

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as 

seguintes providências: a) expeça-se guia de execução definitiva do 

condenado. Observe-se a detração penal, nos termos do artigo 42 Código 

Penal. b) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão; c) oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre 

antecedentes, inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre 

este decisório. Expeça-se a respectiva certidão. Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Parte dispositiva da sente fls. 

205evº."Diante do exposto, nos termos artigo 382 do Código de Processo 

Penal, CONHEÇO dos embargos de fls. 202/204 e, ACOLHENDO-OS, para 

retificar a parte dispositiva da sentença, acrescentando a aplicação da 

pena de suspensão da CNH. “DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO - 

Outrossim, pelas circunstâncias acima analisadas, aplico-lhe também a 

pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo 

de 01 (um) ano (art. 293, da Lei nº 9.503/1997), a contar a data de 

inserção da suspensão pelo órgão competente.” Ciência ao Ministério 

Público e a defesa. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 20 de maio de 

2019. Márcio Rogério Martins, Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria José Dias Lários, 

digitei.

Pedra Preta, 29 de janeiro de 2020

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70497 Nr: 1651-91.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSRG, AHSRGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Bruno Garcia de Lima - 

OAB:MT/22596-O, DIVINO OLIVEIRA - OAB:16922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando os patronos dos autores, para que no prazo de 05 

(cinco)dias manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça 

ref: 71.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78576 Nr: 1945-12.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Alves dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu, para apresentar memoriais finais no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68383 Nr: 820-43.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney dos Anjos de Jesus, Cicero José de 

Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito para intimação do patrono da autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação de Roney dos Anjos de Jesus, 

no endereço declinado na petição ref: 52, devendo emitir a guia pelo 

Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada. Em caso de 

dúvidas quanto a não localização do endereço na planilha de zoneamento, 

entrar em contato com a Central de Mandados desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52907 Nr: 63-20.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kayo Dieferson da Silva Konno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca e, nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

João Faustino Neto - OAB/MT nº 10.364-A, para que no prazo legal, 

apresente memoriais finais.

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 001/2020/DF

A Excelentíssima Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de 

Poconé/MT, Dra. Kátia Rodrigues de Oliveira, no uso de suas atribuições 

legais, e com fundamento na Lei Federal n.º 11.788, de 25 de setembro de 

2008, na Resolução n.º 08/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, na Resolução 

n.º 20/PRES/TP, de 16 de outubro de 2014, e na Resolução n.º 203, de 23 

de junho de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, torna pública a 

abertura do Processo Seletivo Unificado para recrutamento de Estagiários 

de Nível Superior, no âmbito da Comarca de Poconé/MT, mediante as 

condições estabelecidas neste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.

1.1 O Processo Seletivo será regido por este edital e seus anexos, e 

realizado sob a coordenação, operacionalização e acompanhamento da 

Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, instituída por meio da Portaria 

n.º 05, da Diretoria do Foro da Comarca de Poconé, de 29 de janeiro de 

2020, composta pelos seguintes membros:

Kátia Rodrigues de Oliveira – Presidente

Aroldo Francisco de Paula Júnior – Membro

Wender Vinícius Evangelista da Silva – Membro

Antônio José Izidro da Silva – Membro

Hanna Maciel Queiroz – Membro

Nathalia Gaiva Silva – Membro

Josiane de Arruda Silva Falcão – Membro

1.2 O processo seletivo visa o preenchimento de 01 (uma) vaga, bem 

como a formação de cadastro de reserva, no quadro de estagiários 

remunerados da Comarca de Poconé/MT, para estudantes de NÍVEL 

SUPERIOR, conforme disponibilizado no quadro do Anexo I do presente 

edital.

1.3 O estágio será realizado na unidade da Comarca de Poconé/MT.

1.4 Aos estagiários incumbe o desempenho de atividades que possibilitem 

aprendizado técnico sob a supervisão e acompanhamento de um 

magistrado ou servidor do Poder Judiciário, sem qualquer forma de vínculo 

empregatício.

1.5 O processo seletivo obedecerá às normas deste edital e terá validade 

de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período.

1.6 O processo seletivo será realizado em etapa única, consistente na 

aplicação de uma prova objetiva.

1.7 O conteúdo programático constará do Anexo II do presente edital.

1.8 Na atuação do estagiário na Comarca de Poconé/MT serão 

observados o cumprimento de 30 (trinta) horas semanais, distribuídas em 

06 (seis) horas diárias, em horário de funcionamento da Instituição, sem 

prejuízo das atividades discentes.

1.9 Os estagiários farão jus à bolsa-auxílio no valor de R$ 920,84 

(novecentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos), para estudantes 

de nível superior.

 1.10 Nos termos do art. 29 da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de 

maio de 2011, é assegurado ao estagiário auxilio transporte atualmente 

estipulado no valor de R$ 169,40 (cento e sessenta e nove reais e 

quarenta centavos).

1.11 Todos os estagiários, na vigência do Termo de Compromisso do 

Estágio, terão cobertura de seguro de acidentes pessoais, cujo 

pagamento da apólice será responsabilidade da empresa de 

operacionalização de Programas de Estágio, conforme dispõe o art. 32 da 

Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011.

1.12 Em conformidade com o art. 26 da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, 

de 30 de maio de 2011, a vigência do contrato será fixada no Termo de 

Compromisso de Estágio, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, mediante instrumento próprio, 

com exceção dos portadores de deficiência, a teor do que estabelece o 

artigo 11 da Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008.

2. DOS REQUISITOS PARA ESTÁGIO CURRICULAR.

2.1 Estar frequentando o ensino regular em Instituições Públicas ou 

Privadas de educação superior e de ensino médio.

2.2 Os estagiários de nível superior deverão estar regularmente 

matriculados em Universidades e Faculdades presenciais ou em 

instituições de Ensino à Distância – EAD, reconhecidas pelo Ministério da 

Educação – MEC, e que estejam cursando, no mínimo, o terceiro semestre 

do curso de Direito e segundo semestre dos demais cursos.

2.3 Na data da contratação, o estudante deve ter a idade mínima de 16 

(dezesseis) anos completos.

3. DA INSCRIÇÃO.

3.1 A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente na Diretoria do Foro 

da Comarca de Poconé/MT, pessoalmente, ou por meio de procuração, a 

partir das 13h do dia 05 de fevereiro de 2020 até às 19h do dia 21 de 

fevereiro de 2020, considerando-se extemporânea e sem validade 

qualquer inscrição feita fora desse período.

 3.2 Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

3.3 A Diretoria do Foro da Comarca de Poconé/MT não se responsabiliza 

por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica 

dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 

de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a 

transferência de dados.

3.4 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo Unificado para recrutamento de estagiários o direito de 

excluí-lo do certame por preenchimento incorreto (RG, CPF, data de 
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nascimento), bem como em virtude da ausência de veracidade dos dados 

informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.

3.5 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do 

candidato e apresentado no local da realização das provas.

3.6 A relação dos candidatos que tiverem suas inscrições deferidas 

constará no edital a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico e 

disponibilizado no site do Tribunal www.tjmt.jus.br/serviços/Processo 

seletivo, na data provável de 27 de fevereiro de 2020.

4. DAS VAGAS.

4.1 Os candidatos aprovados serão convocados pela Divisão de 

Avaliação Desempenho e Estágio do Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça, de acordo com as vagas disponibilizadas neste 

edital e as que surgirem durante o prazo de validade da seleção, em 

observância à ordem classificatória.

4.2 A ocupação da vaga pelo candidato aprovado estará condicionada ao 

comparecimento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Divisão de 

Avaliação, Desempenho e Estágio do Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça e/ou na Gestão de Recursos Humanos do 

Fórum da Comarca de Poconé, contados da convocação, com a 

apresentação dos documentos de identificação pessoal e comprobatórios 

do vínculo com a Instituição de ensino conveniada.

4.3 Somente poderão ingressar no estágio os candidatos que, na data da 

convocação, estejam distante, no mínimo, 06 (seis) meses da data 

prevista para a conclusão do curso.

4.3.1 No caso do candidato do curso de direito, somente poderá ingressar 

no estágio aquele que na data da convocação estiver distante, no mínimo, 

12 (doze) meses da data prevista para a conclusão do curso.

5. DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)

5.1 As pessoas com deficiência (PCD), com fundamento no art. 37, inciso 

VIII da Constituição Federal, Decreto n. 3.298/99, de 20 de 04 de dezembro 

de 1999, art. 17, § 5º, da Lei n. 11.788/08, § 2º do art. 8º da Lei 

Complementar n. 04/90, Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de 

Mato Grosso, art. 21 da Lei Complementar n. 114, de 25 de novembro de 

2002, e Enunciado Administrativo n. 12 do Conselho Nacional de Justiça, 

poderão, nos termos do presente edital, concorrer a 10% (dez por cento) 

das vagas ofertadas e das que surgirem dentro do prazo de validade do 

processo seletivo.

5.2 Sem prejuízo do disposto no subitem 5.1, para efeito de reserva de 

vaga, serão considerados pessoas com deficiência os candidatos que se 

enquadrarem em uma das seguintes categorias, desde que compatíveis 

com as atribuições desenvolvidas no estágio.

5.2.1 Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 

física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 

monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 

hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, 

paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 

adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho das funções.

5.2.2 Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total de 41 (quarenta e 

um) decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 

Hz, 1.000 Hz, 2.000Hz e 3.000 Hz.

5.2.3 Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 

menor que 0,05 no melhor olho com a melhor correção óptica; baixa visão, 

que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 

correção óptica; os casos nos quais o somatório da medida do campo 

visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º (sessenta graus) ou 

a ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores.

5.3 Além das exigências comuns a todos os candidatos no processo 

seletivo, o candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência 

(PCD), deverá no ato da inscrição, efetuar o preenchimento da seguinte 

forma:

a) Em campo próprio do formulário de inscrição, declarar a opção por 

concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência, bem como 

encaminhar para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

atestado médico que comprove a deficiência alegada e que contenha a 

espécie, o grau ou o nível de deficiência de que é portador, a CID 

(Classificação Internacional de Doenças) e a provável causa dessa 

deficiência;

b) Declaração de estar ciente de que a deficiência não poderá ser 

incompatível com as atribuições a serem desenvolvidas no estágio, 

conforme previsto no § 2º, do art. 40 do Decreto n. 3.298/99, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto n. 5.296, de 02 de dezembro de 

2004.

c) Os documentos previstos nas alíneas "a" e "b" deverão ser 

encaminhados para o e-mail pocone@tjmt.jus.br, impreterivelmente no 

período das inscrições, (de 05/02/2020 a 21/02/2020).

5.3.1 A data da emissão do atestado médico referido no subitem 5.3., 

alínea "a", deverá ser de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data da 

publicação deste edital.

5.4 O não encaminhamento de qualquer um dos documentos 

especificados no subitem 5.3 implicará no indeferimento do pedido de 

inscrição no sistema de reserva de vaga para pessoas com deficiência, 

passando o candidato, automaticamente, a concorrer apenas às vagas 

destinadas à ampla concorrência, desde que preenchidos os demais 

requisitos previstos neste edital.

5.5 O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência (PCD) que 

necessitar de condição especial para a realização da prova, deverá 

informar na Ficha de Inscrição, especificando o tipo de necessidade. Se 

não o fizer, seja qual for o motivo alegado, deverá realizar a prova nas 

condições propiciadas aos demais candidatos.

5.5.1 O atestado médico original deverá ser entregue no ato da 

convocação e terá validade somente para o processo seletivo regido por 

este edital e não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias 

desse documento.

5.6 O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência (PCD), 

participará do processo seletivo em igualdade de condições com os 

demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, avaliação, horário e 

local de aplicação das provas.

5.7 Os candidatos inscritos na condição de pessoas com deficiência 

(PCD), deverão obter a mesma nota mínima exigida aos demais candidatos 

para aprovação.

5.8 As vagas não preenchidas, reservadas aos candidatos inscritos na 

condição de pessoas com deficiência (PCD), serão aproveitadas pelos 

demais candidatos aprovados, em estrita observância à ordem de 

classificação no processo seletivo.

5.9 A classificação de candidatos inscritos na condição de pessoas com 

deficiência (PCD), obedecerá aos mesmos critérios adotados para os 

demais candidatos.

5.10 No resultado final do processo seletivo, constará a relação de todos 

os candidatos classificados, com a respectiva pontuação, incluindo-se os 

candidatos inscritos na condição de pessoa com deficiência (PCD), sendo 

também divulgada uma relação constando somente a classificação e 

pontuação desses últimos, as quais serão contratados para as vagas 

reservadas, em face da classificação obtida, conforme dispõe o art. 21, § 

1º, da Lei Complementar Estadual 114/2002.

5.11 Serão indeferidas as inscrições dos candidatos na condição de 

pessoa com deficiência (PCD), que não cumprirem com a exigência do 

presente edital.

5.12 O indeferimento da inscrição do candidato inscrito na condição de 

pessoa com deficiência (PCD) não exclui sua participação na lista de 

ampla concorrência.

6. DA RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS.

6.1 Em cumprimento ao disposto nos artigos 2º e 3º da Resolução 203, de 

23 de junho de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, serão reservados 

aos candidatos Negros o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas 

oferecidas, conforme discriminado no Anexo I deste Edital.

6.2 A reserva de vagas de que trata o subitem anterior será aplicada 

sempre que o número de vagas oferecidas for igual ou superior a 03 

(três).

6.3 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 deste Edital 

resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número 

inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco 

décimos), ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em 

caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos), de conformidade com o 

que estabelece o § 2º do artigo 2º da Resolução 203, de 23 de junho de 

2015, do Conselho Nacional de Justiça.

6.4 Poderão concorrer às vagas ou ao Cadastro de Reserva, ambos 

destinados aos candidatos Negros, conforme discriminado no Anexo I 

deste Edital, somente aqueles que, no ato da inscrição, se autodeclararem 

pretos ou pardos, conforme o quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e optarem por 

concorrer a essas vagas.

6.4.1 A autodeclaração referida no subitem anterior deverá ser feita pelo 
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candidato no ato da inscrição, preenchendo campo apropriado do 

Requerimento de Inscrição e terá validade somente para este processo 

seletivo.

6.4.2 Comprovando-se falsa a declaração, o candidato será eliminado do 

processo seletivo e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anulação 

da sua contratação, após procedimento administrativo em que lhe sejam 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis.

6.5 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas a 

eles reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo 

com a sua classificação no processo seletivo.

6.5.1 Além das vagas referidas no subitem anterior, os candidatos Negros 

poderão optar por concorrer às vagas reservadas a Pessoas com 

Deficiência (PCD), se atenderem a essa condição, de acordo com sua 

classificação no processo seletivo.

6.5.2 Os candidatos Negros aprovados dentro do número de vagas 

oferecidas à ampla concorrência não serão computados para efeito do 

preenchimento das vagas reservadas a candidatos Negros.

6.5.3 Os candidatos Negros aprovados para as vagas a eles destinadas e 

às Pessoas com Deficiência (PCD), convocados concomitantemente para 

o provimento dos cargos, deverão manifestar opção por uma delas.

6.6 Em caso de desistência de candidato Negro aprovado em vaga 

reservada, a vaga será preenchida pelo candidato Negro posteriormente 

classificado.

6.7 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número 

suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas 

remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão 

preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de 

classificação.

6.8 A contratação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de 

ordem de classificação, de alternância e de proporcionalidade, que 

consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas 

reservadas aos candidatos com deficiência e aos candidatos negros.

7. DO EXAME DE SELEÇÃO.

7.1 A prova será aplicada para todos os candidatos na data provável de 

08 de março de 2020, das 09:00h às 12:00h, na Escola Estadual Bacharel 

Ribeiro de Arruda. A confirmação da data e as informações sobre os 

locais de prova serão divulgados no Diário da Justiça Eletrônico e 

disponibilizados no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br - 

serviços/processo seletivo, oportunamente, após o encerramento das 

inscrições.

7.2 O candidato deverá apresentar-se para prova, munido de documento 

de identidade original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica 

transparente de tinta azul ou preta, com antecedência mínima de trinta 

minutos para o início da prova.

7.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de 

identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar 

documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido 

há, no máximo, quinze dias, juntamente com qualquer outro documento que 

contenha foto.

7.4 Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de 

nascimento, CPF, Título de Eleitor, carteira de estudante, nem documentos 

ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

7.5 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que 

autenticada, nem protocolo do documento.

7.6 A prova terá duração de 03 (três) horas. As questões serão 

elaboradas de acordo com o conteúdo programático constante no Anexo II 

deste Edital.

7.7 A Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório, conterá 25 

(vinte e cinco) questões, sendo atribuídos 4,0 (quatro) pontos para cada 

uma. Contendo 4 (quatro) alternativas: a, b, c, d.

7.7.1 Para os candidatos do curso de Direito, a prova consistirá em 05 

(cinco) questões de Português, 05 (cinco) de Noções de Informática, 05 

(cinco) de Raciocínio Lógico e 10 (dez) de Noções de Direito 

(Constitucional, Teoria Geral do Processo, Direito Civil e Direito Penal).

7.8 No preenchimento do cartão de resposta da prova objetiva não será 

admitida qualquer rasura, aplicação de corretivo ortográfico (liquid paper 

ou similar) ou apagamento através de borracha ou similar, sendo 

computada como errada a questão com tais ocorrências.

7.9 O preenchimento da identificação do candidato na prova deverá ser 

realizado apenas no local Especificamente destinado para esse fim.

7.10 Não será permitido qualquer tipo de consulta.

7.11 Os candidatos deverão observar as instruções dos fiscais de sala e 

portar-se com urbanidade e decoro em relação a eles, aos responsáveis 

pela fiscalização da aplicação das provas e aos demais candidatos, sob 

pena de desclassificação no processo seletivo.

7.12 A ausência do candidato no local e horário designado para a 

realização das provas importará na sua eliminação no processo seletivo.

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO.

8.1 Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acertos na prova objetiva.

8.2 A classificação será efetuada por ordem decrescente do total de 

pontos obtidos pelos candidatos na prova objetiva.

8.3 Em caso de empate serão priorizados os candidatos que:

a) Apresentar melhor pontuação na prova de Português;

b) Apresentar melhor pontuação na prova de raciocínio lógico;

c) Tiver maior idade.

8.4 A nota final no processo seletivo será a soma algébrica da nota obtida 

nas provas objetivas.

8.5 O resultado final do processo seletivo será divulgado no Diário de 

Justiça Eletrônico e endereço eletrônico do Tribunal de Justiça 

www.tjmt.jus.br-serviços/processoseletivo, em data a ser definida 

posteriormente.

8.6 A habilitação no processo de seleção de estagiários não gera direito à 

convocação, que far-se-á na conveniência e necessidade da 

administração, garantindo aos aprovados a preservação da ordem de 

classificação no ato de preenchimento das vagas.

9. DOS RECURSOS.

9.1 Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da 

publicação do Edital, quanto:

a) Ao indeferimento do requerimento de inscrição;

b) Ao gabarito provisório;

c) Ao resultado final do Processo Seletivo.

9.2 Os recursos deverão ser interpostos somente pessoalmente, na 

Diretoria do Foro da Comarca de Poconé/MT, no prazo estipulado no item 

9.1.

9.3 Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo serão 

analisados e decididos pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para 

recrutamento de estagiários.

9.4 Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e 

fundamentação clara, objetiva e consistente.

9.5 Se do exame de recursos contra o Gabarito da prova objetiva resultar 

anulação de questão, a pontuação correspondente será atribuída a todos 

os candidatos, independentemente de terem recorrido.

10. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO.

10.1 A homologação do Processo Seletivo será feita pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça.

11. DA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO.

11.1 Para contratação do estagiário deverão ser observados os seguintes 

requisitos:

a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo;

b) Estar matriculado e com frequência regular em curso de educação 

superior e de ensino médio, atestados pela instituição de ensino;

c) Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos;

d) Celebrar Termo de Compromisso entre o educando, a parte Concedente 

do estágio e a Instituição de Ensino;

e) Manter compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e 

aquelas presentes no Termo de Compromisso.

11.2 Os candidatos aprovados serão convocados, via e-mail, pela Divisão 

de Avaliação, Desempenho e Estágio da Coordenadoria de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça – MT, obedecendo-se à ordem de 

classificação e ao número de vagas existentes. É responsabilidade do 

candidato, informar qualquer alteração de dados, por meio do endereço 

eletrônico divisao.estagio@tjmt.jus.br.

11.3 Ao serem convocados, os candidatos deverão apresentar os 

seguintes documentos:

a) Cópia da Cédula de Identidade (RG) e CPF;

b) 02 (duas) fotografias recentes, tamanho 3x4;

c) Ficha Cadastral preenchida (Anexo III);

d) Comprovante de residência (água, luz, telefone, etc.);

e) Declaração de matrícula expedida pela Instituição de Ensino;

f) Declaração de relação de Parentesco, conforme Portaria n. 

789/2009/DRH (Anexo IV);

g) Certidão Negativa Cível e Criminal da justiça Federal e Estadual.
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h) Atestado médico original, se classificado para a vaga reservada aos 

candidatos inscritos na condição de pessoas com deficiência (PCD).

11.4 Uma vez convocados, os candidatos aprovados que não 

comparecerem para formalização da assinatura do Termo de 

Compromisso de Estágio, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, serão 

considerados desistentes, seguindo-se à nomeação do próximo 

classificado.

12. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS.

12.1 Das atividades a serem desenvolvidas pelos estagiários:

a) Examinar e estudar os autos, findos ou em curso, quando a chefia 

julgar útil ao aprendizado, podendo lhes ser solicitada análise escrita;

b) Realizar pesquisas sobre matéria jurídica relacionada com a respectiva 

atividade;

c) Verificar o andamento de processos, obter certidões, cópias de 

julgados e de documentos diversos;

d) Atender e prestar informações pertinentes a advogados, partes, 

procurados, promotores, peritos do juízo, ou qualquer outra autoridade;

e) Remeter, receber e transportar processo, documentos e 

correspondências;

f) Cadastrar ações ajuizadas na serventia e manter atualizada a 

movimentação dos processos;

g) Preparar os autos para o processamento;

h) Restaurar, arquivar e desarquivar processos;

i) Elaborar e enviar os arquivos de publicações para a Imprensa Oficial 

(Diário da Justiça Eletrônico);

j) Redigir e expedir ofícios, mandados, cartas precatórias, despachos ou 

qualquer outro documento de interesse processual;

k) Pesquisar e juntar petições;

l) Acompanhar audiências;

m) Executar tarefas inerentes ao seu desempenho, atendendo e 

prestando informações e/ou realizando quaisquer outras tarefas 

pertinentes às atividades que se fizerem necessárias às áreas 

específicas de cada curso.

13. DOS DEVERES E PROIBIÇÕES.

13.1 É vedado ao estagiário:

a) Patrocinar, como estagiário da Ordem dos Advogados do Brasil, 

processos em qualquer unidade do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso;

b) Receber, a qualquer título, quantias, valores ou bens em razão de sua 

função, salvo a bolsa de estágio e auxílio-transporte;

c) Valer-se do estágio para captação de clientela, para facilitar a 

tramitação de autos do seu interesse particular ou de clientes, ou 

obtenção de qualquer tipo de vantagens para si ou para outrem;

d) Usar documentos comprobatórios de sua condição para fins estranhos 

à função;

e) Manter, sob sua guarda, sem expressa autorização do Magistrado ou 

responsável pela unidade, papéis, documentos e processos pertencentes 

ou que estejam sob a responsabilidade do Poder Judiciário.

13.2 São deveres do estagiário:

a) Cumprir as ordens e instruções emanadas da Corregedoria-Geral da 

Justiça;

b) Acatar as instruções e determinações dos supervisores;

c) Ter ética e sigilo ao lidar com informações que teve conhecimento em 

razão de seu aprendizado;

d) Respeitar e tratar com urbanidade os magistrados, servidores do Poder 

Judiciário e público em geral;

e) Utilizar crachá de identificação;

f) Utilizar vestimenta compatível ao ambiente de estágio;

g) Ter pontualidade e disciplina;

h) Utilizar de vocabulário adequado.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

14.1 No dia da realização das provas, não serão fornecidas informações 

referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de 

classificação.

14.2 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar todos os 

atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo.

14.3 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, 

atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou 

evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em 

Edital ou aviso a ser publicado.

14.4 Na qualidade de estagiário não confere direito nem expectativa de 

direito de ingresso nos quadros do Poder Judiciário, não estabelecendo 

vínculo contratual ou estatutário de nenhuma natureza, nem ensejando 

precedência ou prioridade para fins de classificação em concurso para 

investidura em cargo público, conforme disciplina o art. 3º da Lei n. 

11.788, de 25 de setembro de 2008.

14.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo Unificado para recrutamento de estagiários.

Poconé/MT, 31 de janeiro de 2020.

Kátia Rodrigues de Oliveira

Juíza de Direito e Presidente da Comissão

 

* Os Anexos I, II e III encontram-se no Caderno de Anexo do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Anexos I, II e III

 

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002129-30.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. P. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. D. C. A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, em nome do 

patrono constituído nos autos, via DJE, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

16/03/2020 Hora: 10:00 .

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129812 Nr: 4325-92.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Framel da Silva Abreu, Josenil Gomes dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO HENRIQUE DE 

SOUZA NEVES - OAB:20328/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSENIL GOMES DOS SANTOS, Rg: 

2.624.769-0, Filiação: Juvelina Gomes dos Santos, data de nascimento: 

18/09/1995, brasileiro(a), natural de Poconé-MT, solteiro(a), Telefone 

65-9329-1256. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER a intimação da parte Denunciada, acima qualificada, 

para que tome ciência do inteiro teor da sentença proferida nos autos 

supra identificados, cuja cópia segue anexa.

Resumo da Inicial: Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso em face de Josenil Gomes dos Santos e Framel 

da Silva Abreu.

Despacho/Decisão: "CÓPIA ANEXA".

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KEYLA NUNES 

RONDON, digitei.

Poconé, 28 de janeiro de 2020

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 161777 Nr: 4867-42.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ada Querina de Campos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLE DE ARRUDA 

QUINTINO - OAB:24624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS,

Por se tratar de verba alimentar, determino que seja IMEDIATAMENTE 

implantado o benefício de Aposentadoria Rural por Invalidez a parte 

autora, conforme sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa diária de R$500,00 (quinhentos) reais, até o limite de R$ 20.000,00 

(vinte mil) reais, devendo ser encaminhado ofício ao INSS e a Agência da 

Previdência Social de Atendimento das Demandas Judiciais – APSADJ 

para o cumprimento da determinação com urgência.

Ademais, cumpra-se despacho de ref. 65 quanto a remessa do recurso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147793 Nr: 7856-55.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luana Marques Anunciação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar juntada de recurso de 

apelação de ref. 65

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49675 Nr: 2367-18.2009.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erondina Pires de Moraes, Manoel José de Moraes, 

Eulina Pires de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

Procuradora Federal - OAB:13201/MT

 INTIMANDO a parte autora, para apresentar no prazo legal, planilha de 

cálculo desmembrados dos valores totais já homologados - ref. 32 , 

devidos aos sucessores e honorário contratual, a fim de expedirmos o 

competente RPV, detalhando os percentuais dos demonstrativos da 

planilha sendo: valor corrigido, juros e valor total.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135770 Nr: 2262-60.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Rondon da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevino Evangelista da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica da Comarca 

de Poconé-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Pereira de Moura - 

OAB:10788/MT

 INTIMAR a parte Exequente da Certidão do Sr. Ofícial de Justiça do 

Mandado de Citação de Ref:71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130069 Nr: 4427-17.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Leodovino de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a Parte Requerente da Certidão do Sr. Ofícial de Justiça do 

Mandado de Citação de Ref: 56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131509 Nr: 486-25.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Márcia Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes do retorno dos autos e para no prazo legal manifestar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134094 Nr: 1581-90.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jackson Raphael Della Valentina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON RAPHAEL DELLA 

VALENTINA - OAB:20929/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda B. de Oliveira Sodre 

Piona - OAB:13.333-MT

 INTIMANDO o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quite o 

débito, sob pena de aplicação da multa do art. 523 do CPC/2015, 

atentando-se ao débito referente à Execução de Honorários.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139187 Nr: 3719-30.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gasparotto, Volmar Jacobs

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Pinto Biancardini - 

OAB:5009/MT, JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14904/MT, Otacilio Peron - OAB:3684-A/MT

 INTIMANDO as partes, que de conformidade com a ordem de serviço nº 

001/2016 e na forma dos arts. 455, 269 e 270 do NCPC. Os atos 

pertinentes a intimação pessoal das testemunhas arroladas para audiência 

nos feitos cíveis, é de responsabilidade do advogado que a requereu. 

Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 26 de Março de 

2020, às 16h30min, no Edifício do Fórum - Poconé/MT.

.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153690 Nr: 1778-11.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DA SILVA DALLA NORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozil Benedito Rodrigues ME, OZIL BENEDITO 

RODRIGUES, NETINHO JOVITO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - 

OAB:21577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorvalino Glerian - 

OAB:18906/MT

 PROCEDER a intimação da(s) Intime-se o executado para juntar o 

comprovante de pagamento ou pagar o remanescente, em 15 dias, sob 

pena de multa de 10% e ainda PROCEDER A INTIMAÇÃO para comprovar a 

transferência do imovel, nos termos pedidos pelo exequente, em 15 dias, 

sob pena de multa a ser arbitrada, nos termos do Despacho de Ref. 65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 617 Nr: 26-68.1999.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amilton Hruba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edu Rodrigues de Almeida, Leodete Guizzo de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aneirton Parreira Silva - 

OAB:3577-B/MT, Thiago Mamede Lima Parreira - OAB:18.809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aparecido de Aguiar 

- OAB:9769

 Certifico para intimar a parte autora, bem como, para manifestar do auto 

de penhora, remoção e avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52417 Nr: 3068-76.2009.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurenço Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sebastião da Costa Marques, Indalécio 

da Costa Marques Filho, Salvador da Costa Marques, Marcio da Costa 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:12584-MT, ODILA ZORZI - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Reiners Gonçalves - 

OAB:13013/MT, Jander Tadashi Babata - OAB:12.003-MT, Joedil 

Marciano Pires da Silva - OAB:10229/MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:3009/MT, Luiz Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4493

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar no prazo legal da 

juntada de recurso de apelação de ref. 11

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89808 Nr: 1576-10.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Norte Ltda, Luiz Eduardo Baisi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/MT, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364/MT

 INTIMAR a parte Requerente da Certidão do Sr. Oficial de Justiça da 

Juntada de Mandado de Avaliação de Ref: 63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111638 Nr: 2046-70.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Edmundo de Almeida Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte Exequete da Certidão do Sr. Ofícial de Justiça do 

Mandado de Citação de Ref: 91.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122317 Nr: 1601-18.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Soares de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALESSANDRO SOARES DE ARRUDA, 

Rg: 2.172.422-9, Filiação: Lucilene Fatima Canuta da Silva e Dalvino 

Soares de Arruda, data de nascimento: 23/10/1987, natural de Pocone-, 

solteiro(a), Telefone 99605-8606. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Devendo manifestar se deseja recorrer da r. Sentença..

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO 

PENAL PÚBLICA com o fim de CONDENAR O RÉU ALESSANDRO SOARES 

DE ARRUDA, como incurso nas sanções do art. 14, da lei 10.826/03, 

sujeitando-os à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão 

e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do 

salário mínimo, pena que será cumprida em regime inicialmente aberto, 

substituída por 02 (duas) restritivas de direitos a serem deliberadas na 

fase de execução penal, devendo aguardar em liberdade o trânsito em 

julgado da presente sentença. Disposições FinaisCondeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, pro rata, dividindo-se as 

custas pelo número de réus. Eventual causa de isenção poderá ser 

apreciada no juízo das Execuções Penais.Expeça-se Guia de Execução 

Provisória após decisão em segunda instância, na forma da jurisprudência 

do STF, encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal.Remeta-se a arma 

apreendida à Unidade do Exército sediada nesta Comarca, para os fins de 

direito.Notifique(m)-se a (s) vítima (s) desta decisão. Da sentença, 

intime-se o Ministério Público, o defensor e o acusado, pessoalmente, 

indagando a ele sobre o desejo de recorrer.Certificado o trânsito em 

julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto 

de Identificação Estadual e Federal; 3) Oficie-se ao TRE/MT; 4) Expeça-se 

Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-a ao Juízo Competente. 

Publique-se, em resumo e no DJE. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Poconé/MT, 24 de maio de 2019.Marcos Faleiros da SilvaJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josué Benedito 

Guimarães, digitei.

Poconé, 31 de janeiro de 2020

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119670 Nr: 937-84.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Mourão, Artur Santos Neto, Luiz 

Carlos Machado Netto, Marcelo Trentino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadeska Calmon de Freitas - 

OAB:11548/MT, Nadeska Calmon Freitas - OAB:11548/MT

 INTIMANDO a parte requerida, que encontra-se designado o dia 

04/Março/2020, às 14:00 horas, audiência para inquirição da testemunha - 

Abel Cebalho de Souza, perante o Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da 

Comarca de Cáceres/MT - Autos de Carta Precatória Cód. 252705.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119670 Nr: 937-84.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Mourão, Artur Santos Neto, Luiz 

Carlos Machado Netto, Marcelo Trentino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadeska Calmon de Freitas - 

OAB:11548/MT, Nadeska Calmon Freitas - OAB:11548/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, Seção 

35- item 7.35.9, impulsiono estes autos ao setor de Expedição de 

Documentos, para cumprimento da manifestação efetuada pelo Ministério 

Público, na ref. 62 .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119670 Nr: 937-84.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Mourão, Artur Santos Neto, Luiz 

Carlos Machado Netto, Marcelo Trentino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadeska Calmon de Freitas - 

OAB:11548/MT, Nadeska Calmon Freitas - OAB:11548/MT

 INTIMANDO a parte requerida, que foi expedida Carta Precatória para a 

Comarca de Limeira/SP, com a finalidade de designar audiência para 

oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo aos 

denunciados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48703 Nr: 2153-27.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Carmelo Bittencourt, Rosinéia Cássia de Arruda 

Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celzair Ferreira de Santana, Bradesco Auto RE 

Cia de Seguros LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709/MT, Namir Luiz Brenner - OAB:11326, Thiago de Abreu 

Ferreira - OAB:11326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO FERNANDES DO 

CARMO NETO - OAB:17639/MT, Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT, Eduardo Mahon - OAB:6363/MT, MARCIO FREDERICO 

ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329, Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:8.184-A/MT, Selma Cristina Gestal Paes - OAB:183956/SP

 Certifico e dou fé que foi realizada juntada do acordão ao processo em 

ref. 266, intima-se as partes para que se manifestem no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152236 Nr: 1155-44.2018.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDER A INTIMAÇÃO da(s) parte(s) por seu(s) patrono(s) para 

apresentar a CONTA para o levantamento do valor e expedição do Alvará 

no prazo de 5 (cinco) dia, após o prazo será encaminhado para a Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34808 Nr: 1747-40.2008.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Pedroso de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wládia C. de Maracaba 

Calheiros de Lima. - OAB:Mat. 1585151

 PROCEDER A INTIMAÇÃO da(s) parte(s) por seu(s) patrono(s) para 

apresentar a CONTA para o levantamento do valor e expedição do Alvará 

no prazo de 5 (cinco) dias, após o prazo será o Processo encaminhado 

para Central de Arquivamento e Arrecadação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001614-92.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVALDO ANTONIO GERVASIO DE ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001614-92.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

EDSON LUIZ DA SILVA REU: DENIVALDO ANTONIO GERVASIO DE 

ALMEIDA DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação de Restituição de 

Semoventes com Pedido de Ressarcimento por Danos Materiais e Morais e 

Pedido de Tutela de Urgência Antecipada proposta pelo ESPÓLIO DE 

ARMINDO OTO DA SILVA, representado por EDSON LUIZ DA SILVA em 

face de DENIVALDO ANTONIO GERVÁSIO DE ALMEIDA. Narra a inicial que 

as partes são vizinhas na região denominada “Serradão”. Que por ocasião 

da derrubada da cerca, por volta de 20 animais de propriedade requerente 

passaram para o imóvel do requerido. Com o conserto da cerca, o 

requerido se comprometeu a devolver os semoventes, entretanto, até o 

momento não o fez. A fim de comprovar a propriedade dos semoventes, o 

requerente acostou certidão do INDEA/MT. É o relatório necessário. 

Fundamento. Decido. A autora requer a antecipação de tutela com o fim de 

que lhe sejam devolvidos os semovente que passaram indevidamente para 

a propriedade do requerido, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado. Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a 

possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. A antecipação de tutela deve se 

pautar em prova pré-existente, que seja clara e evidente para levar ao 

convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito pretendido, 

conduzindo ao que é verdadeiro. Nesse interim, não restou demonstrado 

nos autos a probabilidade do direito do requerente, a título de cognição 

sumária, mormente considerando tratar-se de ação complexa, envolvendo 

direito de propriedade do gado e medida definitiva, qual seja, a devolução 

do gado, o que evidencia a necessidade de maior instrução probatória. 

Aliado a isso, não verifico igualmente constatado o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, uma vez que a parte autora não 

demonstrou que o requerido estaria se desfazendo dos semoventes ou os 

mantendo em situação precária e de maus tratos, não tendo juntado aos 

autos comprovação da necessidade de urgência no deferimento da 

medida. As medidas de devolução são ações extremas e definitivas, 

sendo que seu deferimento deve estar embasado em provas plenamente 

constituídas, o que não restou demonstrado no caso em análise. Aliado a 

isso, a matéria se confunde com o mérito da ação, portanto, necessita de 

maior produção probatória. Ademais, deixou o requerente de comprovar o 

conserto da cerca, o qual poderia demonstrar a ocorrência do evento 

danoso que levou o gado à propriedade do requerido. No que tange ao 

boletim de ocorrência, este tem valor probatório relativo, pois é documento 

que pode ser lavrado apenas com base nas declarações de uma das 

partes envolvidas. Em outras palavras, comparecendo o autor à sede da 

delegacia de polícia local, pode solicitar a lavratura do boletim de 

ocorrência apenas com base nas suas declarações unilaterais. Tal 

documento, portanto, não pode servir de prova cabal da ocorrência dos 

fatos, principalmente para deferimento de tutela antecipada. Nesse 

diapasão, o indeferimento é medida que se impõe. Assim, INDEFIRO a 

tutela antecipada de devolução dos semoventes. Remetam-se os autos ao 

Concil iador/Mediador para designação de audiência de 

conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

em consonância com o disposto no art.334 do NCPC. Efetivada a medida, 

cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, 

§8º do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344). 

Intimem-se. Cumpra-se. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-54.2020.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ANDRADE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000114-54.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:GUILHERME 

ANDRADE DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO 

AMORIM DE ARRUDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 16/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-39.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA RIBEIRO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000115-39.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:JANAINA 

RIBEIRO VIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO AMORIM DE 

ARRUDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

16/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-24.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000116-24.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:DANIEL JOSE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO AMORIM DE ARRUDA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 16/03/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-09.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000117-09.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:MARIA JOSE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO AMORIM DE ARRUDA 

POLO PASSIVO: COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 16/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001508-33.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DAS DORES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico 

ainda, que impulsiono os autos para intimação da parte recorrida 

apresentar as contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-31.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000122-31.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:SILVIO DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 16/03/2020 Hora: 14:50 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-85.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS NARCISO LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2019 Hora: 15:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-85.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS NARCISO LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico 

ainda, que impulsiono os autos para intimação da parte recorrida 

apresentar as contrarrazões.

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50034 Nr: 2519-66.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmina de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 Intimaras partes da juntada de ref. 70

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27275 Nr: 1338-47.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Pablo Nava Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 Certifico que intimo o denunciado, através do seu advogado, para 

apresentar alegações finais por memoriais, no prazo legal, nos termos da 

decisão ref:173.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31045 Nr: 1567-70.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair José Rala

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Silas de Pádua 

Alves - OAB:19984/O

 Certifico a intimação do réu, através do seu advogado, para apresentar 

alegações finais por memoriais, no prazo legal, conforme decisão ref: 50.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-60.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA CASTRO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

HIGOR DA SILVA DANTAS OAB - MT0019755A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000096-60.2020.8.11.0019. AUTOR: LIDIA CASTRO ALVES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO>CONCESSÃO 

TUTELA ANTECIPADA Vistos. Cuida-se de Ação de obrigação de fazer 

c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela, 

que LIDIA CASTRO ALVES move em desfavor do BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A, pretendendo o deferimento da tutela de urgência, 

trazendo os elementos que entende suficientes à comprovação de suas 

alegações. Em síntese, aduz a requerente que no processo n.º 

1000274-43.2019.811.0019, o qual tramita na vara única deste juízo, e 

possui as mesmas partes do presente feito, fora deferida tutela 

antecipada para proibir a parte requerida de negativar o nome da 

reclamante perante os órgãos de proteção ao crédito, bem como 

determinado que a reclamante realizasse o pagamento dos boletos devido 

a requerida mediante depósito judicial, o que alega ter feito. Segue 

aduzindo que mesmo com a determinação judicial supramencionada foi 

surpreendida com a inscrição indevida de seu nome no SERASA/SPC, e 

protesto do contrato perante o Cartório do 2º Ofício de Porto dos 

Gaúchos, negativações inseridas pela reclamada. Pugna pela antecipação 

da tutela, para que seja determinado ao requerido que exclua o nome da 

requerente dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a 

baixa do protesto. É o relatório. Fundamento. Decido. Inicialmente, 

verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320, do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, RECEBO 

A PETIÇÃO INICIAL. Insta consignar que a tutela de urgência cautelar deve 

corresponder à garantia do provimento jurisdicional que será prestado se 

a ação for julgada procedente, devendo estar apta a assumir e garantir os 

contornos de definitividade pela superveniência da sentença. O novo 

Código de Processo Civil, que unificou os institutos da tutela cautelar e 

tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o requerente 

demonstrar por meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada 

com os documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. 

Com efeito, da análise da exposição fática, verifica-se que a autora 

merece o deferimento da tutela específica pleiteada, ante o 

descumprimento da determinação judicial pelo reclamado, eis que a parte 

reclamante acostou aos autos comprovantes dos depósitos em juízo do 

valor verossímil das prestações, conforme condicionado na supracitada 

decisão que concedeu a tutela antecipada para a requerida abster-se de 

incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. 

Pugnando a requerente, em tutela antecipada, que seja retirado seu nome 

nos cadastros de órgãos de restrição de crédito. É inegável que a 

efetivação do protesto/negativação causará severo transtorno ao 

requerente, podendo refletir em expressivos prejuízos à sua situação, tais 

como inviabilização de negócios pela restrição comercial imposta, 

restrição de crédito, que normalmente exigem nome não protestado ou não 

inscrito para liberar dinheiro ou contratar com o poder público, entre outros 

danos à pessoa atuante no mercado em geral. A efetivação da restrição 

ensejará, de imediato, cerceamento das perspectivas de crédito da 

requerente, resultando, inclusive, em abalo à sua reputação na praça ou 

limitando suas possibilidades de captação de recursos, se divulgada 

informação que promana dificuldades financeiras, como é o caso de uma 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, meio vexatório, o que, por si, 

é causa suficiente para o acolhimento do pedido no que tange ao perigo 

da demora, máxime quando utilizado exclusivamente como mecanismo 

arbitrário de cobrança e não para prevenir direitos, como de regra. Dessa 

forma, torna-se imperativa a determinação por este juízo da retirada da 

negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

até o julgamento definitivo desta demanda, para evitar prejuízos de difícil 

reparação. Nestes termos, as alegações da parte requerente, por ora, 

apresentam-se plausíveis, assim, numa análise ainda que perfunctória dos 

fatos, única factível nessa quadra ainda incipiente do processado, insta 

motivos razoáveis a determinar a concessão da medida. Por fim, 

observa-se ainda que a concessão da medida antecipatória não trará 

nenhuma consequência irreparável ao requerido, pois caso ao final a 

demanda seja julgada improcedente, poderá incluir novamente o nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito. “Ex positis”, com fulcro no artigo 

300 do Código de Processo Civil, presentes os pressupostos legais, 

DEFIRO a tutela especifica. Assim, DETERMINO a utilização do sistema 

SERASAJUD ou, na sua ausência, expedição de ofício aos órgãos de 

proteção ao crédito, para que no prazo de 10 (dez) dias, exclua a 

inscrição do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, incluída 

pela parte reclamada. Outrossim, DETERMINO o CANCELAMENTO 
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PROVISÓRIO do protesto objeto do feito, INTIME-SE a parte reclamada para 

que cumpra a presente decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, e ainda, 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome da reclamante até ulterior 

deliberação deste juízo, sob pena de ser fixado multa diária. Outrossim, 

com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte requerida o encargo da prova. Cite-se a parte 

reclamada para comparecimento em audiência de conciliação já 

designada, fazendo constar do mandado que o não comparecimento da 

parte reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte reclamante, bem como a ausência da parte reclamante 

implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). Por fim, CONCEDO o benefício da prioridade na tramitação do 

feito, nos termos do art. 71, § 5º, da Lei nº 10.741/2003, determino que 

seja feita as anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo. Intimem-se. Às providências. Porto 

dos Gaúchos/MT, 30 de janeiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000103-52.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000103-52.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: MARCIA DE CAMPOS LUNA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, caso ainda não tenha 

feito, sob pena de extinção e arquivamento do presente feito; II – Após, 

tendo o exequente comprovado o cumprimento do item anterior, mediante 

juntada aos autos do título devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda 

para pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – 

Não opostos embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, 

DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo 

valor seja superior a 100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de 

Pagamento – Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei 

Estadual nº 10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, 

deverá ser efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que 

regulamenta o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 

especial o Art. 3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação 

do cálculo ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em especial, a identificação dos valores a serem 

recolhidos/retidos à título de impostos e contribuições, DETERMINO sejam 

remetidas as cópias necessárias dos documentos constantes da presente 

execução ao Departamento responsável para que proceda a liquidação do 

valor; V – Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as 

partes para que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 

(cinco) dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Porto dos Gaúchos/MT, 30 de janeiro de 2020. Rafael Depra Panichella 

Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000104-37.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000104-37.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: MARCIA DE CAMPOS LUNA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, caso ainda não tenha 

feito, sob pena de extinção e arquivamento do presente feito; II – Após, 

tendo o exequente comprovado o cumprimento do item anterior, mediante 

juntada aos autos do título devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda 

para pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – 

Não opostos embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, 

DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo 

valor seja superior a 100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de 

Pagamento – Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei 

Estadual nº 10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, 

deverá ser efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que 

regulamenta o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 

especial o Art. 3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação 

do cálculo ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em especial, a identificação dos valores a serem 

recolhidos/retidos à título de impostos e contribuições, DETERMINO sejam 

remetidas as cópias necessárias dos documentos constantes da presente 

execução ao Departamento responsável para que proceda a liquidação do 

valor; V – Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as 

partes para que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 

(cinco) dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Porto dos Gaúchos/MT, 30 de janeiro de 2020. Rafael Depra Panichella 

Juiz de Direito em Cumulação

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 8/2020-CPAN

A Doutor a Janaína Cristina de Almeida, Juíza de Direito e Diretora do Foro 

da Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a decisão proferida pela Juíza Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. ª Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, no 

expediente CIA n. 0016343-30.2019.811.0000, em 22.01.2020, a qual 

determinou a instauração de procedimento administrativo disciplinar para 

apuração das irregularidades constatadas e cumprimento pelo 

responsáveis do serviço extrajudicial no que diz respeito à inserção de 

dados na Central Eletrônica de Integração e Informações dos atos 

Notariais e Registrais dos Cartórios Extrajudiciais do Estado de Mato 

Grosso - CEI;

CONSIDERANDO a informação encaminhada à Central de Administração 

desta Comarca atrav és do Malote Digital, cujo código de rastreabilidade é 

81120204894136, a qual solicita a desconsideração do arquivo 

encaminhado anteriormente, trazendo, por sua vez, a nova lista de 

serventias irregulares.

RESOLVE:
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REVOGAR - em sua integralidade - a Portaria n. 07/2020-CPAN, a qual 

instaurou processo administrativo disciplinar em desfavor da Sr. ª ELIANE 

RITA CAMARIN PIETROBON, tabeliã do Cartório Extrajudicial do Município 

de Confresa, bem como em desfavor do Sr. VIANEI BALTASAR PERIU, 

tabelião do Cartório do 1º Ofício desta Comarca, em razão da perda do 

objeto, uma vez que, no novo arquivo, não consta nenhuma das 

serventias desta Comarca com irregularidades junto à CEI.

DETERMINAR a juntada desta Portaria no Processo-CIA n. 

0703871-36.2020.8.11.0059 e , posteriormente, arquivá-lo.

DERMINAR que não haja qualquer anotação na ficha funcional dos 

tabeliães quanto a esses fatos.

Comunique-se a Corregedoria-Geral da Justiça.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte/MT, 30 de janeiro de 2020.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000105-96.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL REZENDE ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002188-22.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE SOARES BARRETOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANATAN FERREIRA JORGE OAB - MT18699/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 96908 Nr: 869-70.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE THIAGO BRITO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Redesigno a audiência anteriormente marcada para o dia 05 de fevereiro 

de 2020, às 13h15min (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 43576 Nr: 3335-47.2012.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves Cardoso, Vulgo "Pequeno"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA por meio de seu(sua) advogado(a), para 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar número da conta bancária, para 

que seja providenciado a expedição do alvará eletrônico pelo sistema 

SISCONJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 64503 Nr: 1150-94.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGUEL SCHELSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA por meio de seu (sua) advogado(a), 

para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar número da conta bancária, 

para que seja providenciado a expedição do alvará eletrônico pelo sistema 

SISCONJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6432 Nr: 686-56.2005.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCI ALVES - OAB:14695, 

Aparecida Voine de Souza Néri - OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a confirmação do óbito do requerente, bem como o pedido 

de habilitação de fls. 284/286, SUSPENDO o trâmite processual nos termos 

do artigo 313, inciso I, do CPC.

Desse modo, intime-se a advogada da parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar a procuração da herdeira e seus documentos 

pessoais, viabilizando a sucessão processual.

Com a juntada da documentação acima, intime-se a fazenda pública para 

manifestação em 10 dias.

Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 9272 Nr: 1642-38.2006.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes de Souza Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA por meio de seu(sua) advogado(a), para 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar número da conta bancária, para 

que seja providenciado a expedição do alvará eletrônico pelo sistema 

SISCONJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 9286 Nr: 1623-32.2006.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Oliveira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA por meio de seu (sua) advogado(a), 

para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar número da conta bancária, 

para que seja providenciado a expedição do alvará eletrônico pelo sistema 
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SISCONJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 10828 Nr: 1178-77.2007.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Carmelita Batista Ramos, Apolinário Batista Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA por meio de seu(sua) advogado(a), para 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar número da conta bancária, para 

que seja providenciado a expedição do alvará eletrônico pelo sistema 

SISCONJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12504 Nr: 1030-32.2008.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Nonato Nogueira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte autora apresentou cumprimento de sentença, oportunidade em 

que juntou o cálculo dos valores devidos (fls. 109/113).

 Na sequência, apesar de devidamente intimado para impugnar, o INSS 

quedou-se inerte (fl. 116).

Desse modo, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo exequente e 

determino a expedição do competente RPV, devendo as partes serem 

intimadas para ciência do teor do ofício requisitório, nos termos do art. 11 

da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 19127 Nr: 2950-70.2010.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Lopes de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA por meio de seu(sua) advogado(a), para 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar número da conta bancária, para 

que seja providenciado a expedição do alvará eletrônico pelo sistema 

SISCONJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20599 Nr: 1227-79.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 155, intime-se pessoalmente a parte autora 

para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção destes autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 64299 Nr: 1043-50.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Virgulino Pinheiro Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DE SEU (SUA) 

ADVOGADO(A), para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar número da 

conta bancária, para que seja providenciado a expedição do alvará 

eletrônico pelo sistema SISCONJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 119049 Nr: 919-73.2011.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Narciza Madrades França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÁCIO VARGAS LEITE - 

OAB:19502/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Redesigno a audiência anteriormente marcada para o dia 05 de fevereiro 

de 2020, às 13h45min (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000147-48.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYCA VILELA GUIMARAES OAB - MT27266/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. D. S. M. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000147-48.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: WISLYEM CAMARGO DOS SANTOS MORAES REQUERIDO: 

WISLYM CAMARGO DOS SANTOS MILANEZ Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Levando em conta os documentos apresentados 

na inicial, especialmente os relatórios médicos de fls. 26/27, o qual atesta 

que a interditanda “recebeu alta de internação psiquiátrica por 

exacerbação de quadro de transtorno bipolar (CID F31.0)” e que “a 

paciente não possui faculdades mentais para cuidar de si mesma sozinha, 

necessitando de cuidados 24horas para medicações e cuidados básicos 

da vida, como higiene e alimentação(...)”, o que lhe impossibilita de exercer 

atividade laboral, além das demais provas documentais (atestados e 

relatórios médicos, prontuários, ficha de encaminhamento e pedido de 

parecer da Secretária de Saúde e ao Centro de Atenção Psicossocial – 

CAPS, declaração de internação, exames e receituários de medicamento), 

DEFIRO a curatela provisória da requerida à parte autora, sua irmã. 

Outrossim, nos termos do art. 751 do CPC, determino a citação da 

interditanda e intimação das partes para comparecerem na audiência de 

oitiva e entrevista pessoal, que designo para o dia 04 de fevereiro de 

2020, às 13h15min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). 

Consigne-se no mandado que o interditando poderá impugnar o pedido, no 

prazo de 15(quinze) dias, contado da entrevista, podendo também 

constituir advogado (art. 752, CPC). Expeça-se o termo de compromisso. 

Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1001322-48.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER FERREIRA DE BARCELLOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001322-48.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): WALTER FERREIRA DE BARCELLOS REU: AGENCIA DA 

PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o 

necessário pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC. 

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do CPC. 

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação. Transcorrido o prazo “in 

albis”, certifique-se e tornem conclusos para deliberação. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001776-91.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MERCIA AUXILIADORA ESTEVES LOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002148-40.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002131-04.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIENE ALVES ATAIDE OAB - 015.060.831-45 (REPRESENTANTE)

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-40.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIRSON ALBERTO BRENDLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - MT12781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000154-40.2020.8.11.0059. REQUERENTE: DIRSON ALBERTO BRENDLER 

REQUERIDO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. Considerando a 

necessidade de comprovação do atual domicílio da parte autora nesta 

comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC, determino a sua 

intimação, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

emendar a inicial a fim de anexar comprovante de endereço atualizado, 

sob pena de ser cancelada a distribuição. Decorrido o lapso temporal 

acima, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000481-53.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000481-53.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para, estando a contento, manifestar 

concordância sobre a informação de pagamento voluntário realizado pelo 

requerido, consoante comprovante juntado no ID 28679893, no prazo de 

15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 31 de janeiro de 2020. Alexsandro 

Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002262-76.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 31 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000088-60.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO RIBEIRO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)
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PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 31 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 6277 Nr: 536-75.2005.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurípedes dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da comunicação de depósito dos valores oriundos das RPV´s 

expedidas nos autos, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

para que informe nos autos os dados bancários, bem como o nome e CPF 

do titular da conta bancária a ser transferido, através de alvará eletrônico, 

o valor depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 8323 Nr: 684-52.2006.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Rosa de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da comunicação de depósito dos valores oriundos das RPV´s 

expedidas nos autos, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

para que informe nos autos os dados bancários, bem como o nome e CPF 

do titular da conta bancária a ser transferido, através de alvará eletrônico, 

o valor depositado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002497-43.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IVO DE ALMEIDA COTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAULT DO BRASIL S.A (REU)

NAVESA VEICULOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002497-43.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): IVO DE ALMEIDA COTA REU: NAVESA VEICULOS LTDA, 

RENAULT DO BRASIL S.A Considerando o recolhimento das custas 

processuais, recebo a inicial. IVO DE ALMEIDA COTA ajuizou ação de 

indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada 

em face de NAVESA VEÍCULOS LTDA e RENAULT DO BRASIL S.A, todos 

qualificados nos autos. O autor aduziu que, em julho de 2019, adquiriu o 

veículo Renault Uroch 1.6, 4x2, cor branca, chassi 93Y9SR3H5JJ899272, 

ano 2017/2018, na concessionária da primeira requerida, localizada na 

cidade de Goiânia/GO. Asseverou que, logo após adquirir o veículo, foi 

surpreendido com um problema de baixa no óleo do motor, tendo sido 

necessário enviar o automóvel mais de uma vez à concessionária da 

requerida na cidade de Palmas/TO, na tentativa de solucionar o problema. 

Relatou, ainda, que o problema já existia antes da aquisição do veículo e 

foi omitido pela concessionária requerida no momento da compra. Por fim, 

aduziu que mesmo tendo feito inúmeras reclamações junto à requerida e 

enviado o veículo diversas vezes à cidade de Palmas/TO, o problema não 

foi resolvido. Diante disso, o requerente afirma não estar conseguindo 

fazer uso adequado de seu veículo, que a todo momento precisa de 

manutenção e, sem ter mais condições de continuar mandando o carro 

frequentemente à concessionária, não viu outra alternativa que não o 

ajuizamento da presente ação. Assim, entendendo presentes os 

requisitos, requereu a concessão de tutela de urgência, para que as 

requeridas forneçam veículo reserva ao autor até o julgamento do feito. 

Com a inicial juntou documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer 

de que o direito é provável para conceder a tutela provisória, como 

também há necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer 

a realização imediata ou futura do direito. No caso em tela, tenho que o 

pedido liminar merece prosperar, pois, analisando a inicial e os 

documentos a ela acostados, verifico que restaram suficientemente 

demonstrados os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da 

tutela pretendida pela parte requerente, quais sejam a verossimilhança das 

alegações aduzidas na inicial e o fundado receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação. Percebe-se que a presença da verossimilhança é 

indiscutível, dado o montante de documentos responsáveis por indicar a 

existência dos danos apontados na inicial; sem mencionar o evidente 

descaso, por parte da requerida, que vendeu ao autor um automóvel já 

com problemas e, até o momento, mesmo após diversas reclamações e 

diversos envios do veículo para reparo, não solucionou a questão. O 

periculum in mora, por sua vez, não é menos notório, diante da 

insegurança ofertada pelo bem e o risco habitualmente enfrentado pelo 

comprador na sua utilização - frise-se, o veículo, adquirido há poucos 

meses, simplesmente tem seu funcionamento dissipado. Sabe-se que o 

autor, presumidamente de boa-fé, adquiriu um veículo diretamente na 

concessionária por apresentar maior segurança, porém, teve suas 

expectativas frustradas, uma vez que o automóvel apresentou falha grave 

logo após a aquisição; assim, o requerente encontra-se com dificuldades 

de se locomover, tanto para a realização de atividades corriqueiras, 

quanto suas atividades laborais, pois o veículo necessita de reparos 

frequentemente, correndo o risco, inclusive, de fundir o motor em razão 

das falhas apresentadas, causando-lhe prejuízos financeiros. Ante o 

exposto, nos termos do art. 300 do NCPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela 

de urgência, para que as requeridas disponibilizem, em 15 (quinze) dias, 

veículo da mesma espécie do automóvel em discussão, ou ainda, 

ressarçam mensalmente o autor de valores desprendidos com aluguel de 

veículo semelhante, até o julgamento da demanda; fixo multa diária no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) caso haja descumprimento da medida 

pleiteada. Defiro, ainda, a inversão do ônus da prova em favor do autor, 

nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Em tempo, nos termos do art. 334, do 

NCPC, cite-se o requerido e intime-se o autor para a audiência de 

conciliação, a ser realizada no dia 31 de março de 2020, às 16h00min 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso), consignando que o prazo de 

15 dias para apresentação de contestação iniciará a partir da data da 

referida audiência (art. 335, I, do NCPC). Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do 

Norte/MT, 30 de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000144-93.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERINA BARROS DA SILVA MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
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ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000144-93.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): ALDERINA BARROS DA SILVA MACEDO REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos 

do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. No que concerne ao 

pedido de tutela de urgência, analisados os autos, verifico que, conquanto 

os documentos trazidos ao caderno processual pela parte autora sirvam 

de início de prova material e os argumentos por ela explanados se 

mostrem plausíveis, o direito ao recebimento dos valores pleiteado 

constitui matéria que demanda necessariamente a produção de prova oral. 

Considerando o exposto, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência, na medida em que 

será melhor analisado no momento da prolação da sentença. Esclareço 

que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do 

Código de Processo Civil, visto que como de praxe e conforme se extrai 

da própria experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos 

presentes autos, resta demonstrado que a autarquia previdenciária não 

tem por hábito ou regra transacionar, não comparecendo sequer às 

audiências instrutórias, o que inviabilizaria eventual expediente 

conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, atentando, 

ainda, contra os princípios da celeridade e da economia processual. 

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para, querendo, apresentar contestação. Com a 

resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte/MT, sábado, 31 de janeiro 

de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000137-04.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIO DIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAM BORGES DE MORAES ROCHA OAB - GO32842 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGÊNCIA EXECUTIVA DO INSS CONFRESA MT (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000137-04.2020.8.11.0059. 

AUTOR: EVANIO DIAS DA SILVA REU: AGÊNCIA EXECUTIVA DO INSS 

CONFRESA MT Trata-se de ação para restabelecimento de auxílio doença 

e conversão em aposentadoria por invalidez, ajuizada por EVÂNIO DIAS 

DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. O 

requerente aduziu ser portador da CID 10: S88 – amputação traumática da 

perna, estando, portanto, incapacitado definitivamente de exercer 

atividade laboral. Asseverou que, apesar da incapacidade definitiva, a 

autarquia requerida teria indeferido o pedido de prorrogação do benefício 

de auxílio-doença. Diante de tais asserções, postulou pela concessão de 

tutela de urgência, a fim de que a autarquia requerida promova a 

implantação do benefício desde logo. Com a inicial juntou documentos. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Preliminarmente, defiro 

os benefícios da gratuidade judiciária à requerente, nos termos do artigo 

99 e seguintes do Código de Processo Civil. Determino à Secretaria 

Judicial que promova o devido cadastro e posterior vinculação da 

autarquia previdenciária. Assinalo, por oportuno, que deixo de designar 

audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil 

porque, em feitos dessa natureza, o réu, tratando-se de Fazenda Pública, 

não concilia e nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de 

audiência apenas representaria mais morosidade no andamento 

processual, ferindo, portanto, um direito constitucional da autora. De outro 

norte, analisando minuciosamente os documentos acostados pela parte 

autora verifica-se que o requerente sofre de amputação em uma das 

pernas, de modo que a capacidade funcional está limitada, o que 

impossibilita seu retorno às atividades funcionais. Ocorre que o INSS, na 

via administrativa, vinha concedendo o benefício pleiteado, tendo, contudo, 

cessado a benesse em junho de 2019. Diante dos documentos acostados, 

verifica-se que, em razão da amputação, a parte autora encontra-se 

incapacitada para exercer suas atividades laborativas. Impende salientar 

que, em que pese o benefício ter sido cessado, a incapacidade laborativa 

persiste, uma vez que o requerente está amputado, restando 

impossibilitado de realizar suas atividades por período indeterminado. 

Assim, verifica-se que foram preenchidos os requisitos contidos no artigo 

300 do Código de Processo Civil, quais sejam a probabilidade do direito, 

verificada pelas imagens que comprovam a amputação sofrida pelo 

requerente, e o perigo de dano, haja vista a incapacidade laborativa para 

adquirir meios para sua subsistência. Desta feita, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar ao INSS que proceda com a 

implantação integral do benefício de Auxílio Doença, PELO PRAZO DE 02 

(DOIS) ANOS, ao requerente. Via de consequência, determino que a 

Secretaria expeça ofício ao procurador-chefe da Procuradoria Geral 

Federal Especializada, a ser entregue em mãos, requisitando que implante 

o benefício previdenciário objeto deste processo, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Devendo, outrossim, ser encaminhado ofício ao APSADJ, 

devidamente instruído pela integralidade dos documentos que o referido 

setor de implantação reputa necessários. O descumprimento injustificado 

desta ordem implicará em execução de multa a ser oportunamente 

arbitrada, além de remessa das peças necessárias ao Ministério Público e 

a outros órgãos legitimados ao manejo da ação civil pública por 

improbidade administrativa, bem como para adoção de outras medidas 

previstas no nosso ordenamento jurídico. Lado outro, determino que seja 

procedida a citação e intimação do demandado, mediante remessa dos 

autos, para, querendo, apresentar contestação. No caso de pretender-se 

produção de prova técnica, poderá a parte ré apresentar, desde logo 

quesitos e indicar assistente técnico. Após, a Secretaria deste Juízo 

deverá intimar a parte requerente de que ela tem o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentação de eventuais quesitos para formulação da perícia 

médica, bem como para que posse indicar assistente técnico. Assim, 

nomeio, desde já, o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em data e horários oportunamente agendados pela 

Secretaria Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de 

Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos honorários periciais, nos moldes 

da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça 

Federal, fixo-os em R$400,00 (quatrocentos reais). Justifica-se a 

elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra 

peculiaridades que tornam imensamente não atraente a aceitação do 

múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil acesso, a 

escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem mostrado que 

apenas com a promessa de elevação nos honorários tem-se logrado 

nomeação de médicos. Deverá o perito responder aos quesitos 

formulados pelas partes. Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado constituído, para comparecimento na data e local agendados. 

Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados 

pelas partes. Por fim, elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se 

as partes para manifestação em 05 (cinco) dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 30 de janeiro de 

2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000142-26.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL SUISSO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000142-26.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): OTONIEL SUISSO DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de demanda em que se busca 

reconhecimento judicial ao direito recebimento de auxílio-doença e sua 

conversão para aposentadoria por invalidez, ajuizada por OTONIEL 

SUISSO DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS). O requerente aduziu que, em decorrência de um acidente, 

sofreu fratura na coluna e apresenta perda de movimentos, que o impede 

de exercer atividade laboral. Asseverou que, a despeito de respaldado 

por todos os documentos necessários, a autarquia requerida teria 

indeferido a concessão do benefício de auxílio-doença, sob o argumento 

de que não teria sido comprovado a qualidade de segurado especial. 

Diante de tais asserções, postulou pela concessão de tutela de urgência, 

a fim de que a autarquia requerida promova a implantação do benefício 

auxílio-doença. Com a inicial juntou documentos. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, defiro os 
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benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes do 

Código de Processo Civil. A parte autora requereu a concessão da tutela 

de urgência a fim de que fosse determinado a autarquia requerida a 

implantação do benefício de auxílio-doença. Conforme preceitua o artigo 

300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida 

quando existir elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Volvendo-se ao 

caso em tela, verifico, em sede de cognição sumária, que conquanto tenha 

a parte autora acostado aos autos laudo médico atestando a fratura do 

corpo vertebral D12, este não é contemporâneo ao ajuizamento do 

presente feito. Cumpre salientar que os exames e relatórios médicos 

colacionados aos autos foram realizados em 2018, antes da entrevista 

agendada no INSS, a qual ocorreu em 01 de outubro de 2019, não se 

podendo, assim, precisar com concretude que as patologias anteriormente 

enfrentadas ainda persistem. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA que teria a finalidade de conceder, desde já, o auxílio doença. 

Esclareço, por oportuno, que deixo de designar audiência preliminar de 

que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que 

tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia federal, não se concilia nem 

transaciona e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas 

representaria mais morosidade no andamento processual, ferindo, 

portanto, um direito do autor na condição de idoso. Em prosseguimento, 

determino que seja procedida a citação da autarquia requerida, mediante 

remessa dos autos, para, querendo, apresentar contestação. No caso de 

pretender-se produção de prova técnica, poderá a parte ré apresentar, 

desde logo , quesitos e indicar assistente técnico. Após, a Secretaria 

deste Juízo deverá intimar a parte requerente de que ela tem o prazo de 

15 (quinze) dias para apresentação de eventuais quesitos para 

formulação da perícia médica, bem como para que posse indicar 

assistente técnico. Assim, nomeio, desde já, o Doutor Mário Victor Barini 

Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em data e horários 

oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser realizada no 

Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$400,00 

(quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 

200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. 2 – 

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes. 3 - 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados. 4 – Instrua-se o ofício a ser 

remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes; 4 – 

Elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte-MT, 31 de janeiro 

de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 120646 Nr: 5583-39.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Delgado da Silva Júnior 

- OAB:26684/O

 Recebo a denúncia por vislumbrar a satisfação dos requisitos previstos 

no artigo 41 do Código de Processo Penal.

 Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, devendo constar do mandado que poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito) qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

O oficial deverá proceder na forma do artigo 1.373, §4º, da CNGC.

No caso do réu informar que não tem condições de constituir advogado, 

tendo em vista a ausência de Defensor Público nesta Comarca, nomeio o 

advogado, Dr. ADÃO DELGADO DA SILVA JÚNIOR, OAB/MT 26.684-O, 

para atuar na defesa do denunciado durante toda instrução criminal, o 

qual deverá ser intimado da presente nomeação, a fim de que tome as 

medidas necessárias nos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 57064 Nr: 1618-92.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Tavares de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, impulsiono os 

autos para fins de INTIMAR a defesa do acusado Bruno Tavares de 

Araujo, por intermédio de seu advogado, Dr. Tiago da Silva Machado - 

OAB/MT 17908, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 120646 Nr: 5583-39.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Delgado da Silva Júnior 

- OAB:26684/O

 CERTIFICO e dou fé que contactei por telefone o advogado Dr. Adão 

Delgado da Silva Júnior - OAB/MT 26684/O, para intimá-lo acerca da 

nomeação para patrocinar a defesa dativa do réu Alex Sandro Rodrigues 

da Silva durante toda a instrução criminal, oportunidade em que o douto 

advogado disse que aceita o encargo.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000356-31.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FRANCA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini em decisão de Id. 28487084, impulsiono o feito com a finalidade 

de intimar as partes, através de seus Patronos, para especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000356-31.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FRANCA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini em decisão de Id. 28487084, impulsiono o feito com a finalidade 

de intimar as partes, através de seus Patronos, para especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1000057-54.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN 

BARTOLAZZI  LAURINDO B IANCHIN I  PROCESSO n . 

1000057-54.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 41.047,40 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: RINALDO GOMES DA SILVA 

Endereço: Rua joao amamias pinheiro, Santa Terezinha, GLÓRIA D'OESTE 

- MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO PAN S.A. 

Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1374, - DE 612 A 1510 - LADO PAR, 

BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01310-100 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 08/04/2019 Hora: 14:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 22 de março de 

2019. Fátima Adrielli Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000091-92.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEOLINA GONCALVES RAMOS DA SILVA (VÍTIMA)

Parte(s) Polo Passivo:

sebastião oliveira lucas (PARTE RE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR A CAUSÍDICA DE SUA NOMEAÇÃO 

COMO DEFENSOR DATIVO, BEM COMO PARA QUE PROMOVA A DEFESA 

DO AGRESSOR.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000129-07.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERREIRA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERREIRA MARTINS (REU)

ODELENA DUARTE RODRIGUES (REU)

MARIO MARTINS (REU)

NOEMIA FERREIRA MARTINS (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, em Despacho proferido em Id. 28572978, impulsiono o feito com 

a finalidade de intimar a parte autora, através de sua Advogada 

constituída, para emendar a inicial a fim de colacionar aos autos os 

comprovantes de hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000613-56.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE GOMES DIAS (REQUERENTE)

SERGIO JOAQUIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000613-56.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: SERGIO JOAQUIM DOS SANTOS, IVONE GOMES DIAS 1. 

Vistos. 2. Trata-se de Pedido de Homologação de Acordo Extrajudicial 

efetuado por Sérgio Joaquim dos Santos e Ivone Gomes Dias, ambos 

qualificados nos autos. 3. Aduziu, em apertada síntese, que as partes 

interessadas são os genitores da infante Gabrielly Joaquim Dias 

(01/07/2015). 4. Considerando que a infante manifestou o desejo de residir 

com seu genitor, conforme ID. 26714078. 5. Manifestação ministerial 

favorável à homologação do acordo entabulado entre as partes em evento 

de ID n. 27806071. 6. Deste modo, firmou-se que a guarda do infante será 

exercida de forma unilateral pelo genitor, de forma que as visitas pela 

genitora serão de forma livre. 7. No que concerne aos alimentos, as 

partes, em comum acordo, dispensam o pagamento de prestação 

alimentícia em favor da infante. 8. Vieram-me conclusos. 9. É o relatório. 

10. Fundamento e decido. 11. Trata-se de ação de reconhecimento de 

união estável proposta pelos requerentes qualificados acima. 12. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. 13. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. 14. Para o reconhecimento de uma 

relação amorosa como sendo união estável, é preciso que sejam 

atendidas as exigências do art. 1.723 do Código Civil, vejamos: “É 

reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a 

mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 

estabelecida com o objetivo de constituição de família.” 15. A configuração 

de uma união estável depende da presença de elementos de convicção 
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que caracterizem uma entidade familiar e que devem ser analisados 

conjuntamente. 16. Por oportuno, lembro que EUCLIDES DE OLIVEIRA (in 

“União estável, do concubinato ao casamento”, 6ª edição, edi. Método, 

pág. 149, 2003, enfatiza que “a situação de convivência em união estável 

exige prova segura para que se reconheça sua existência e se concedam 

os direitos assegurados aos companheiros”. 17. De forma objetiva e 

técnica, o ilustre jurista aponta que constituem requisitos necessários para 

configuração de uma união estável: (a) convivência, (b) ausência de 

formalismo, (c) diversidade de sexos, (d) unicidade de vínculo, (e) 

estabilidade: duração, (f) continuidade, (g) publicidade, (h) objetivo de 

constituição de família e (i) inexistência de impedimentos matrimoniais. Mas 

adverte que, “não basta a presença de apenas um ou alguns desses 

requisitos” esclarecendo que “é preciso que todos se mostrem 

evidenciados para que a união seja considerada estável”. Ou seja, “a falta 

de um deles pode levar ao reconhecimento de mera união concubinária ou 

de outra ordem” (op. cit. pág. 122). 18. Na mesma linha do art. 1º da Lei n. 

9.278/96, não foi estabelecido período mínimo de convivência. Não é, pois, 

o tempo com determinação de número de anos que deverá caracterizar 

uma relação como união estável, mas os outros elementos mencionados. 

19. Já o art. 1.724 regula as relações pessoais entre os companheiros, 

declarando que devem obedecer aos deveres de “lealdade, respeito e 

assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos”. 20. Com efeito, 

a prova produzida nos autos, leva à conclusão de que houve a existência 

de união estável, mormente pela prole em questão. 21. A regra que 

garante a união estável tem previsão expressa no parágrafo 3º do artigo 

226 da Carta Magna de 1988. Desta feita deve ser reconhecida a união 

estável no caso em comento, uma vez que o conjunto probatório 

demonstra que constituíram relacionamento público, contínuo, duradouro e 

com o objetivo de constituir família, entre o ano de 1970 até 26 de 

fevereiro de 2015. 22. No caso em apreço, vislumbro o preenchimento dos 

elementos tanto objetivos, quanto anímico, eis que os litigantes conviviam 

de maneira pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo 

de constituir uma família, havendo, inclusive, a assistência mútua entre 

eles e a coabitação, razão pela qual se impõe o reconhecimento da união 

estável, bem como a sua dissolução e consequente partilha dos bens. 23. 

Não obstante, quanto a existência e partilha dos bens adquiridos na 

constância da união estável. 24. Estatui o art. 1.725 do vigente Código 

Civil: "Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, 

aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão 

parcial de bens.[...]" 25. De igual modo, dispõe o art. 5° da Lei 9.278/96: 

"Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou ambos os convivente na 

constância da união estável e a título oneroso são considerados frutos do 

trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em 

condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato 

escrito.[...]" 26. É indubitável que os bens adquiridos na constância da 

união estável, pertencem a ambos, em condomínio e em partes iguais, 

podendo as partes estipular de modo diverso em contrato de convivência. 

27. Certo é que, admitida pelas partes a existência da união estável, é 

cogente a partilha do patrimônio amealhado durante sua vigência, 

independentemente de prova da colaboração efetiva de cada convivente. 

28. Verifico que as cláusulas do acordo extrajudicial referendado pela 

Defensoria Pública encontram-se regulares e preenchem os requisitos 

legais. Os acordantes ajustaram sobre a guarda e visitas do filho que 

possuem em comum. E, conforme se extrai do teor do conteúdo do 

expediente que instrumentalizou o acordo extrajudicial, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 

29. É cediço que o acordo celebrado referendado pela Defensoria Pública 

é título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, IV, do Código de 

Processo Civil, todavia tornar-se-á título executivo judicial após o trânsito 

em julgado da presente sentença homologatória. 30. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil HOMOLOGO a 

auto composição derradeira em todos os seus termos e cláusulas e 

JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. 31. Consigno, 

ainda, que em caso de descumprimento do aludido acordo, as partes 

valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual execução. 32. 

Notifique-se o Ministério Público. 33. Condeno as partes ao pagamento de 

custas processuais, porém suspendo nos termos do art. 98 § 3°, do 

Código de Processo Civil. 34. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. 35. Publique-se. 36. 

Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI). 37. Intime-se. Cumpra-se. Porto 

Esperidião-MT, 31 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000613-56.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: SERGIO JOAQUIM DOS SANTOS, IVONE GOMES DIAS 1. 

Vistos. 2. Trata-se de Pedido de Homologação de Acordo Extrajudicial 

efetuado por Sérgio Joaquim dos Santos e Ivone Gomes Dias, ambos 

qualificados nos autos. 3. Aduziu, em apertada síntese, que as partes 

interessadas são os genitores da infante Gabrielly Joaquim Dias 

(01/07/2015). 4. Considerando que a infante manifestou o desejo de residir 

com seu genitor, conforme ID. 26714078. 5. Manifestação ministerial 

favorável à homologação do acordo entabulado entre as partes em evento 

de ID n. 27806071. 6. Deste modo, firmou-se que a guarda do infante será 

exercida de forma unilateral pelo genitor, de forma que as visitas pela 

genitora serão de forma livre. 7. No que concerne aos alimentos, as 

partes, em comum acordo, dispensam o pagamento de prestação 

alimentícia em favor da infante. 8. Vieram-me conclusos. 9. É o relatório. 

10. Fundamento e decido. 11. Trata-se de ação de reconhecimento de 

união estável proposta pelos requerentes qualificados acima. 12. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. 13. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. 14. Para o reconhecimento de uma 

relação amorosa como sendo união estável, é preciso que sejam 

atendidas as exigências do art. 1.723 do Código Civil, vejamos: “É 

reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a 

mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 

estabelecida com o objetivo de constituição de família.” 15. A configuração 

de uma união estável depende da presença de elementos de convicção 

que caracterizem uma entidade familiar e que devem ser analisados 

conjuntamente. 16. Por oportuno, lembro que EUCLIDES DE OLIVEIRA (in 

“União estável, do concubinato ao casamento”, 6ª edição, edi. Método, 

pág. 149, 2003, enfatiza que “a situação de convivência em união estável 

exige prova segura para que se reconheça sua existência e se concedam 

os direitos assegurados aos companheiros”. 17. De forma objetiva e 

técnica, o ilustre jurista aponta que constituem requisitos necessários para 

configuração de uma união estável: (a) convivência, (b) ausência de 

formalismo, (c) diversidade de sexos, (d) unicidade de vínculo, (e) 

estabilidade: duração, (f) continuidade, (g) publicidade, (h) objetivo de 

constituição de família e (i) inexistência de impedimentos matrimoniais. Mas 

adverte que, “não basta a presença de apenas um ou alguns desses 

requisitos” esclarecendo que “é preciso que todos se mostrem 

evidenciados para que a união seja considerada estável”. Ou seja, “a falta 

de um deles pode levar ao reconhecimento de mera união concubinária ou 

de outra ordem” (op. cit. pág. 122). 18. Na mesma linha do art. 1º da Lei n. 

9.278/96, não foi estabelecido período mínimo de convivência. Não é, pois, 

o tempo com determinação de número de anos que deverá caracterizar 

uma relação como união estável, mas os outros elementos mencionados. 

19. Já o art. 1.724 regula as relações pessoais entre os companheiros, 

declarando que devem obedecer aos deveres de “lealdade, respeito e 

assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos”. 20. Com efeito, 

a prova produzida nos autos, leva à conclusão de que houve a existência 

de união estável, mormente pela prole em questão. 21. A regra que 

garante a união estável tem previsão expressa no parágrafo 3º do artigo 

226 da Carta Magna de 1988. Desta feita deve ser reconhecida a união 

estável no caso em comento, uma vez que o conjunto probatório 
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demonstra que constituíram relacionamento público, contínuo, duradouro e 

com o objetivo de constituir família, entre o ano de 1970 até 26 de 

fevereiro de 2015. 22. No caso em apreço, vislumbro o preenchimento dos 

elementos tanto objetivos, quanto anímico, eis que os litigantes conviviam 

de maneira pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo 

de constituir uma família, havendo, inclusive, a assistência mútua entre 

eles e a coabitação, razão pela qual se impõe o reconhecimento da união 

estável, bem como a sua dissolução e consequente partilha dos bens. 23. 

Não obstante, quanto a existência e partilha dos bens adquiridos na 

constância da união estável. 24. Estatui o art. 1.725 do vigente Código 

Civil: "Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, 

aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão 

parcial de bens.[...]" 25. De igual modo, dispõe o art. 5° da Lei 9.278/96: 

"Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou ambos os convivente na 

constância da união estável e a título oneroso são considerados frutos do 

trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em 

condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato 

escrito.[...]" 26. É indubitável que os bens adquiridos na constância da 

união estável, pertencem a ambos, em condomínio e em partes iguais, 

podendo as partes estipular de modo diverso em contrato de convivência. 

27. Certo é que, admitida pelas partes a existência da união estável, é 

cogente a partilha do patrimônio amealhado durante sua vigência, 

independentemente de prova da colaboração efetiva de cada convivente. 

28. Verifico que as cláusulas do acordo extrajudicial referendado pela 

Defensoria Pública encontram-se regulares e preenchem os requisitos 

legais. Os acordantes ajustaram sobre a guarda e visitas do filho que 

possuem em comum. E, conforme se extrai do teor do conteúdo do 

expediente que instrumentalizou o acordo extrajudicial, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 

29. É cediço que o acordo celebrado referendado pela Defensoria Pública 

é título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, IV, do Código de 

Processo Civil, todavia tornar-se-á título executivo judicial após o trânsito 

em julgado da presente sentença homologatória. 30. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil HOMOLOGO a 

auto composição derradeira em todos os seus termos e cláusulas e 

JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. 31. Consigno, 

ainda, que em caso de descumprimento do aludido acordo, as partes 

valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual execução. 32. 

Notifique-se o Ministério Público. 33. Condeno as partes ao pagamento de 

custas processuais, porém suspendo nos termos do art. 98 § 3°, do 

Código de Processo Civil. 34. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. 35. Publique-se. 36. 

Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI). 37. Intime-se. Cumpra-se. Porto 

Esperidião-MT, 31 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000613-56.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: SERGIO JOAQUIM DOS SANTOS, IVONE GOMES DIAS 1. 

Vistos. 2. Trata-se de Pedido de Homologação de Acordo Extrajudicial 

efetuado por Sérgio Joaquim dos Santos e Ivone Gomes Dias, ambos 

qualificados nos autos. 3. Aduziu, em apertada síntese, que as partes 

interessadas são os genitores da infante Gabrielly Joaquim Dias 

(01/07/2015). 4. Considerando que a infante manifestou o desejo de residir 

com seu genitor, conforme ID. 26714078. 5. Manifestação ministerial 

favorável à homologação do acordo entabulado entre as partes em evento 

de ID n. 27806071. 6. Deste modo, firmou-se que a guarda do infante será 

exercida de forma unilateral pelo genitor, de forma que as visitas pela 

genitora serão de forma livre. 7. No que concerne aos alimentos, as 

partes, em comum acordo, dispensam o pagamento de prestação 

alimentícia em favor da infante. 8. Vieram-me conclusos. 9. É o relatório. 

10. Fundamento e decido. 11. Trata-se de ação de reconhecimento de 

união estável proposta pelos requerentes qualificados acima. 12. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. 13. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. 14. Para o reconhecimento de uma 

relação amorosa como sendo união estável, é preciso que sejam 

atendidas as exigências do art. 1.723 do Código Civil, vejamos: “É 

reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a 

mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 

estabelecida com o objetivo de constituição de família.” 15. A configuração 

de uma união estável depende da presença de elementos de convicção 

que caracterizem uma entidade familiar e que devem ser analisados 

conjuntamente. 16. Por oportuno, lembro que EUCLIDES DE OLIVEIRA (in 

“União estável, do concubinato ao casamento”, 6ª edição, edi. Método, 

pág. 149, 2003, enfatiza que “a situação de convivência em união estável 

exige prova segura para que se reconheça sua existência e se concedam 

os direitos assegurados aos companheiros”. 17. De forma objetiva e 

técnica, o ilustre jurista aponta que constituem requisitos necessários para 

configuração de uma união estável: (a) convivência, (b) ausência de 

formalismo, (c) diversidade de sexos, (d) unicidade de vínculo, (e) 

estabilidade: duração, (f) continuidade, (g) publicidade, (h) objetivo de 

constituição de família e (i) inexistência de impedimentos matrimoniais. Mas 

adverte que, “não basta a presença de apenas um ou alguns desses 

requisitos” esclarecendo que “é preciso que todos se mostrem 

evidenciados para que a união seja considerada estável”. Ou seja, “a falta 

de um deles pode levar ao reconhecimento de mera união concubinária ou 

de outra ordem” (op. cit. pág. 122). 18. Na mesma linha do art. 1º da Lei n. 

9.278/96, não foi estabelecido período mínimo de convivência. Não é, pois, 

o tempo com determinação de número de anos que deverá caracterizar 

uma relação como união estável, mas os outros elementos mencionados. 

19. Já o art. 1.724 regula as relações pessoais entre os companheiros, 

declarando que devem obedecer aos deveres de “lealdade, respeito e 

assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos”. 20. Com efeito, 

a prova produzida nos autos, leva à conclusão de que houve a existência 

de união estável, mormente pela prole em questão. 21. A regra que 

garante a união estável tem previsão expressa no parágrafo 3º do artigo 

226 da Carta Magna de 1988. Desta feita deve ser reconhecida a união 

estável no caso em comento, uma vez que o conjunto probatório 

demonstra que constituíram relacionamento público, contínuo, duradouro e 

com o objetivo de constituir família, entre o ano de 1970 até 26 de 

fevereiro de 2015. 22. No caso em apreço, vislumbro o preenchimento dos 

elementos tanto objetivos, quanto anímico, eis que os litigantes conviviam 

de maneira pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo 

de constituir uma família, havendo, inclusive, a assistência mútua entre 

eles e a coabitação, razão pela qual se impõe o reconhecimento da união 

estável, bem como a sua dissolução e consequente partilha dos bens. 23. 

Não obstante, quanto a existência e partilha dos bens adquiridos na 

constância da união estável. 24. Estatui o art. 1.725 do vigente Código 

Civil: "Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, 

aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão 

parcial de bens.[...]" 25. De igual modo, dispõe o art. 5° da Lei 9.278/96: 

"Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou ambos os convivente na 

constância da união estável e a título oneroso são considerados frutos do 

trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em 

condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato 

escrito.[...]" 26. É indubitável que os bens adquiridos na constância da 

união estável, pertencem a ambos, em condomínio e em partes iguais, 

podendo as partes estipular de modo diverso em contrato de convivência. 

27. Certo é que, admitida pelas partes a existência da união estável, é 

cogente a partilha do patrimônio amealhado durante sua vigência, 

independentemente de prova da colaboração efetiva de cada convivente. 

28. Verifico que as cláusulas do acordo extrajudicial referendado pela 

Defensoria Pública encontram-se regulares e preenchem os requisitos 

legais. Os acordantes ajustaram sobre a guarda e visitas do filho que 

possuem em comum. E, conforme se extrai do teor do conteúdo do 
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expediente que instrumentalizou o acordo extrajudicial, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 

29. É cediço que o acordo celebrado referendado pela Defensoria Pública 

é título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, IV, do Código de 

Processo Civil, todavia tornar-se-á título executivo judicial após o trânsito 

em julgado da presente sentença homologatória. 30. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil HOMOLOGO a 

auto composição derradeira em todos os seus termos e cláusulas e 

JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. 31. Consigno, 

ainda, que em caso de descumprimento do aludido acordo, as partes 

valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual execução. 32. 

Notifique-se o Ministério Público. 33. Condeno as partes ao pagamento de 

custas processuais, porém suspendo nos termos do art. 98 § 3°, do 

Código de Processo Civil. 34. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. 35. Publique-se. 36. 

Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI). 37. Intime-se. Cumpra-se. Porto 

Esperidião-MT, 31 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000613-56.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: SERGIO JOAQUIM DOS SANTOS, IVONE GOMES DIAS 1. 

Vistos. 2. Trata-se de Pedido de Homologação de Acordo Extrajudicial 

efetuado por Sérgio Joaquim dos Santos e Ivone Gomes Dias, ambos 

qualificados nos autos. 3. Aduziu, em apertada síntese, que as partes 

interessadas são os genitores da infante Gabrielly Joaquim Dias 

(01/07/2015). 4. Considerando que a infante manifestou o desejo de residir 

com seu genitor, conforme ID. 26714078. 5. Manifestação ministerial 

favorável à homologação do acordo entabulado entre as partes em evento 

de ID n. 27806071. 6. Deste modo, firmou-se que a guarda do infante será 

exercida de forma unilateral pelo genitor, de forma que as visitas pela 

genitora serão de forma livre. 7. No que concerne aos alimentos, as 

partes, em comum acordo, dispensam o pagamento de prestação 

alimentícia em favor da infante. 8. Vieram-me conclusos. 9. É o relatório. 

10. Fundamento e decido. 11. Trata-se de ação de reconhecimento de 

união estável proposta pelos requerentes qualificados acima. 12. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. 13. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. 14. Para o reconhecimento de uma 

relação amorosa como sendo união estável, é preciso que sejam 

atendidas as exigências do art. 1.723 do Código Civil, vejamos: “É 

reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a 

mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 

estabelecida com o objetivo de constituição de família.” 15. A configuração 

de uma união estável depende da presença de elementos de convicção 

que caracterizem uma entidade familiar e que devem ser analisados 

conjuntamente. 16. Por oportuno, lembro que EUCLIDES DE OLIVEIRA (in 

“União estável, do concubinato ao casamento”, 6ª edição, edi. Método, 

pág. 149, 2003, enfatiza que “a situação de convivência em união estável 

exige prova segura para que se reconheça sua existência e se concedam 

os direitos assegurados aos companheiros”. 17. De forma objetiva e 

técnica, o ilustre jurista aponta que constituem requisitos necessários para 

configuração de uma união estável: (a) convivência, (b) ausência de 

formalismo, (c) diversidade de sexos, (d) unicidade de vínculo, (e) 

estabilidade: duração, (f) continuidade, (g) publicidade, (h) objetivo de 

constituição de família e (i) inexistência de impedimentos matrimoniais. Mas 

adverte que, “não basta a presença de apenas um ou alguns desses 

requisitos” esclarecendo que “é preciso que todos se mostrem 

evidenciados para que a união seja considerada estável”. Ou seja, “a falta 

de um deles pode levar ao reconhecimento de mera união concubinária ou 

de outra ordem” (op. cit. pág. 122). 18. Na mesma linha do art. 1º da Lei n. 

9.278/96, não foi estabelecido período mínimo de convivência. Não é, pois, 

o tempo com determinação de número de anos que deverá caracterizar 

uma relação como união estável, mas os outros elementos mencionados. 

19. Já o art. 1.724 regula as relações pessoais entre os companheiros, 

declarando que devem obedecer aos deveres de “lealdade, respeito e 

assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos”. 20. Com efeito, 

a prova produzida nos autos, leva à conclusão de que houve a existência 

de união estável, mormente pela prole em questão. 21. A regra que 

garante a união estável tem previsão expressa no parágrafo 3º do artigo 

226 da Carta Magna de 1988. Desta feita deve ser reconhecida a união 

estável no caso em comento, uma vez que o conjunto probatório 

demonstra que constituíram relacionamento público, contínuo, duradouro e 

com o objetivo de constituir família, entre o ano de 1970 até 26 de 

fevereiro de 2015. 22. No caso em apreço, vislumbro o preenchimento dos 

elementos tanto objetivos, quanto anímico, eis que os litigantes conviviam 

de maneira pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo 

de constituir uma família, havendo, inclusive, a assistência mútua entre 

eles e a coabitação, razão pela qual se impõe o reconhecimento da união 

estável, bem como a sua dissolução e consequente partilha dos bens. 23. 

Não obstante, quanto a existência e partilha dos bens adquiridos na 

constância da união estável. 24. Estatui o art. 1.725 do vigente Código 

Civil: "Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, 

aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão 

parcial de bens.[...]" 25. De igual modo, dispõe o art. 5° da Lei 9.278/96: 

"Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou ambos os convivente na 

constância da união estável e a título oneroso são considerados frutos do 

trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em 

condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato 

escrito.[...]" 26. É indubitável que os bens adquiridos na constância da 

união estável, pertencem a ambos, em condomínio e em partes iguais, 

podendo as partes estipular de modo diverso em contrato de convivência. 

27. Certo é que, admitida pelas partes a existência da união estável, é 

cogente a partilha do patrimônio amealhado durante sua vigência, 

independentemente de prova da colaboração efetiva de cada convivente. 

28. Verifico que as cláusulas do acordo extrajudicial referendado pela 

Defensoria Pública encontram-se regulares e preenchem os requisitos 

legais. Os acordantes ajustaram sobre a guarda e visitas do filho que 

possuem em comum. E, conforme se extrai do teor do conteúdo do 

expediente que instrumentalizou o acordo extrajudicial, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 

29. É cediço que o acordo celebrado referendado pela Defensoria Pública 

é título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, IV, do Código de 

Processo Civil, todavia tornar-se-á título executivo judicial após o trânsito 

em julgado da presente sentença homologatória. 30. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil HOMOLOGO a 

auto composição derradeira em todos os seus termos e cláusulas e 

JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. 31. Consigno, 

ainda, que em caso de descumprimento do aludido acordo, as partes 

valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual execução. 32. 

Notifique-se o Ministério Público. 33. Condeno as partes ao pagamento de 

custas processuais, porém suspendo nos termos do art. 98 § 3°, do 

Código de Processo Civil. 34. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. 35. Publique-se. 36. 

Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI). 37. Intime-se. Cumpra-se. Porto 

Esperidião-MT, 31 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 56124 Nr: 661-71.2015.811.0098
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Faria de Azambuja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 661-71.2015.811.0098

Código nº 56124

1 Vistos.

 2 Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada pelo 

Banco Bradesco S/A em desfavor de Antônio Faria de Azambuja, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 3 Manifestação da parte autora, requerendo a extinção do feito, tendo em 

vista o cumprimento do acordo firmado entre as partes (fl.46).

4 É o breve relato.

5 Fundamento e decido.

6 Havendo o devedor adimplido a obrigação, e considerando a petição de 

fl.46, a extinção do feito é medida que se impõe.

7 Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

9 Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

10 Publique-se.

11 Intime-se.

12 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 04 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63691 Nr: 910-17.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GONÇALVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 910-17.2018.811.0098

Código: 63691

1. Vistos.

2. Considerando a certidão de fl. 49, intime-se a parte autora para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze dias).

3. Após, voltem-me conclusos para novas deliberações.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 04 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50083 Nr: 1270-93.2011.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério dos Santos 

Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriele Rosangela Lemes - 

OAB:17.253, Amaro Cesar Castilho - OAB:4.384-B, Anderson Luiz 

do Nascimento da Silva - OAB:18.211, Arthur Prudente Campos 

Souza Veras - OAB:16335, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPÍNOLA - 

OAB:15999, Deyse de Morais Correa - OAB:16820, Douglas Luiz 

Alencar de Freitas - OAB:14.245, Érika Pinto de Arruda - OAB:5635, 

Eunice Elisia Silva Oliveira - OAB:16543, João Bonfim Barroso - 

OAB:12874, José Luis Campos Debona - OAB:16902, Jucinei da 

Silva Nunes - OAB:11799, Luciana Castrequini Ternero - OAB:8.379, 

Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A, Ségio Henrique 

Kaneko Kobayashi - OAB:6.180, Victor Hugo Senhorini de Aquino - 

OAB:12.546

 Autos nº 1270-93.2011.811.0098

Código nº 50083

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais com Antecipação 

de Tutela ajuizada por Fansérgio de Souza Barbeiro em face de Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

3. As partes entabularam acordo extrajudicial e juntaram nos autos em 

fls.145/146, pugnando pela homologação e consequente extinção do feito.

 4. Às fls.147/148, a parte requerida comprova o pagamento do acordo 

realizado entre as partes.

5. É o breve relatório.

 6. Fundamento e decido.

 7. Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que o requerente e a requerida entabularam 

acordo e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo, de modo, que não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado 

nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

8. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de fls.145/146, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, declaro 

EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.

 9. Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução.

 10. Intime-se.

 11. Cumpra-se.

12. Expeça-se o necessário.

 Porto Esperidião/MT, 06 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 56977 Nr: 1221-13.2015.811.0098

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Celestino Viana & Cia LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1221-13.2015.811.0098

Código nº 56977

1 Vistos.

 2 Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso em desfavor de E. Celestino Viana & Cia Ltda - ME, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

 3 Manifestação da parte autora, requerendo a extinção do feito, tendo em 

vista a quitação do crédito tributário (fls.25/26).

4 É o breve relato.

5 Fundamento e decido.

6 Havendo o devedor adimplido a obrigação, e considerando a petição de 

fl.25, a extinção do feito é medida que se impõe.

7 Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

9 Publique-se.

10 Intime-se.

11 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 06 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63452 Nr: 770-80.2018.811.0098
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 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CÍCERO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 770-80.2018.811.0098

Código: 63452

Vistos.

 1. Considerando a certidão retro, intime-se a parte autora no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar-se acerca do parcelamento das custas 

processuais disponibilizadas no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

2. Após, voltem-me conclusos para novas deliberações.

Porto Esperidião/MT, 07 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63467 Nr: 785-49.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO SOARES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 785-49.2018.811.0098

Código: 63467

Vistos.

 1. Considerando a certidão retro, intime-se a parte autora no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar-se acerca do parcelamento das custas 

processuais disponibilizadas no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

2. Após, voltem-me conclusos para novas deliberações.

Porto Esperidião/MT, 07 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 52736 Nr: 829-44.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Antero Cortez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14.391, Julio Cesar Massan Nichols - OAB:MT/11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14.391, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:8506-A, Paulo 

Vinicio Porto Aquino - OAB:14250, Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333

 20.Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 1.687,50 (um 

mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigida 

monetariamente, desde a data do sinistro enfocado, e acrescida de juros 

de mora, fixados em 1% ao mês, a partir da citação, nos termos dos 

artigos 405 e 406, do Código Civil.21.Condeno a requerida no pagamento 

das despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

§2º, do CPC.22.Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo 

requerimento para cumprimento deste comando judicial, no prazo de legal, 

arquive-se mediante as cautelas de estilo.23.P.I.C.Porto Esperidião/MT, 13 

de novembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 31217 Nr: 713-09.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Nanci Carnielo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 713-09.2011.811.0098

Código: 31217

Vistos.

 1. Trata-se de Ação Previdenciária, ajuizada por Maria de Fátima Nanci 

Carnielo, em face de Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, todos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Manifestação do cumprimento da obrigação em fl. 151/154.

3. É o breve relato.

4. Fundamento e decido.

5. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando o 

levantamento de alvarás acostado às fls. 151/154, a extinção do feito é 

medida que se impõe.

6. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

7. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.

8. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

9. Publique-se.

10. Intime-se.

11. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT 14 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 56176 Nr: 704-08.2015.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE TEREZA LOPES MERIZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 704-08.2015.8.11.0098.

CÓDIGO N° 56176.

1. Vistos.

2. Cumpra-se conforme determinado no feito em apenso.

3. Após, voltem-me os autos conclusos.

Porto Esperidião/MT, 22 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 57354 Nr: 10-05.2016.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A J Batista Silva Comercio de Moveis EPP, Ilson 

Jose Justo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 10-05.2016.8.11.0098.

CÓDIGO N° 57354.

1. Vistos.

2. Cumpra-se conforme determinado no feito em apenso.

3. Após, voltem-me os autos conclusos.

Porto Esperidião/MT, 22 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 58190 Nr: 647-53.2016.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Tereza Lopes Merizio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alexandre Maiorquin - 

OAB:8278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 647-53.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 58190

1. Vistos.

 2. Trata-se de Embargos à Execução proposta por SIRLENE TEREZA 

LOPES MERIZIO em face HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO..

3. Devidamente citada a parte embargada apresentou sua impugnação aos 

embargos à execução.

4. Deste modo, intimem-se as partes para manifestação, especificando as 

provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Após, conclusos para designação de audiência, caso necessário, ou 

prolação da sentença.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 22 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 60259 Nr: 504-30.2017.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A J Batista Silva Comercio de Moveis EPP, Ilson Jose 

Justo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 AUTOS Nº 504-30.2017.811.0098.

CÓDIGO N° 60259.

1. Vistos.

2. Em detida análise ao petitório retro, verifico que já fora indeferido em fls. 

44, considerando que a parte embargante, embora devidamente intimada, 

deixou de demonstrar no prazo legal documentos para concessão do 

benefício almejado (certidão de fls. 43).

3. Esclareço que esta Magistrada tem conhecimento de todos os atos do 

deslinde do feito, ademais todas as decisões aqui proferidas embasam-se 

nos princípios legais e na apreciação da legislação vigente.

 4. Deste modo, constato de forma clarividente que os argumentos 

elencados no pleito retro não devem ser apreciados, visto que o juízo só 

apreciará pedido já analisado quando restar constatada a existência de 

fato novo.

5. Consigno, ainda, que o ordenamento jurídico pátrio não contempla 

“pedido de reconsideração”, pois, caso contrário fosse, a discussão 

poderia se estender ad eternum.

6. Intime-se a parte embargante para comprovar o pagamento das custas 

processuais, conforme determinado às fls. 44.

7. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50515 Nr: 156-85.2012.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - OAB:MT 

19.077, Felipe de Queiroz Chaves - OAB:21.693, Manoel Archanjo 

Dama Filho - OAB:4.482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546, 

Milton Martins Mello - OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 Autos: 156-85.2012.811.0098

Código: 50515

Vistos.

 1. Em consulta ao Sistema Apolo, verifico que há documentos pendentes 

de juntada nos autos, sendo assim, determino que seja procedida a 

referida juntada.

2. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 27 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 60391 Nr: 593-53.2017.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nogueira & Togo Ltda ME, Claudeci Aparecida 

Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C.N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 593-53.2017.811.0098.

Código nº. 60391

1. Vistos.

2. Postergo a analise do petitório de fl. 48/49, e determino que a Secretaria 

da Vara Única certifique acerca do cumprimento da determinação de fl.42.

3. Após, voltem me conclusos para apreciação do pedido retro.

4. Cumpra-se com urgência.

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 61827 Nr: 1395-51.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altamira Petea

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 33.Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I do CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade à 

Altamira Petea, no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º (décimo 

terceiro) salário.34.CONCEDO o benefício de aposentadoria por idade, 

desde a data do indeferimento do requerimento administrativo, qual seja 

24/07/2017.35.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.36.Quanto às prestações vencidas desde 

então, acaso existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC); b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à 

caderneta de poupança.37.Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais em razão do comando normativo consignado no artigo 1º, 

§1º da Lei nº 9.289/1996 c/c artigo 8º, §1º da Lei nº 8.620/1993 c/c artigo 

3º, I da Lei Estadual nº 7.603/2001.38.Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% 

sob o valor da condenação.39.Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após, proceda-se com a 

liquidação da sentença. Caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 

(mil) salários mínimos, nos termos do artigo 496, §3º, I do Código de 

Processo Civil, arquivem-se os autos.40.Às 
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p r o v i d ê n c i a s . 4 1 . P u b l i q u e - s e . 4 2 . I n t i m e - s e . 4 3 . C u m p r a - s e . P o r t o 

Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63281 Nr: 672-95.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecília Aires Cezário, Maria Eva Ares Cezário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 36.Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o requerido 

a CONCEDER o benefício previdenciário de pensão por morte à parte 

autora, no valor de 01 (um) salário mínimo nacional, inclusive 13º salário. 

37.Para a data de início do benefício, fixo a data do requerimento 

administrativo, qual seja 09/02/2015, nos termos do art.74, inciso II da Lei 

nº 8.213/91.38.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.39.Isento a autarquia requerida do pagamento 

das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 

1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o 

art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.40.Condeno ainda o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no 

importe de 10% sob o valor das parcelas vencidas até a data da 

sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.41.Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos.42.Às providências.43.Publique-se. 44.Registre-se. 45.Intime-se. 

46.Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019. Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 54221 Nr: 706-12.2014.811.0098

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Alves Reguero, Daniel Alves Vilasboas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640 - MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 706-12.2014.811.0098

Código nº 54221

1. Vistos.

2. Postergo a analise do petitório de fl. 162, e determino que a Secretaria 

da Vara Única junte aos autos a publicação do edital expedindo às fls. 

159.

3. Após, voltem-me conclusos para apreciação do pedido retro.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 54463 Nr: 911-41.2014.811.0098

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirley de Oliveira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alarico de Oliveira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:8486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 911-41.2014.811.0098

Código: 54463

1.Vistos.

2. Cumpra-se integralmente o determinado às fl. 111.

3. Às providências.

4. intime-se.

 Porto Esperidião MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 51164 Nr: 663-46.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Carlos Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A, Seguradora Lider dos 

Consórcios de Seguro DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 AUTOS Nº 663-46.2012.8.11.0098

CÓDIGO 51164

1. Vistos.

2. Considerando que nada consta nos autos acerca da intimação pessoal 

da perita médica, determino que a Secretaria da Vara Única proceda 

conforme determinado às fls. 162, COM URGÊNCIA.

3. Cumpra-se.

 4. Intimem-se.

Porto Esperidião-MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 51566 Nr: 1-54.1990.811.0098

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Barranco Ladeia, Espólio de João da Silva Ladeia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Victor Ladeia - 

OAB:OAB/MT 23.129, Kamilla Ladeia Segatto - OAB:OAB/MT 19.908, 

Leandro Ladeia Segatto - OAB:29975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bezerra - 

OAB:11714-A/MT, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521, Rosalvo 

Pinto Brandão - OAB:2255-B

 AUTOS Nº 1-54.1990.8.11.0098.

CÓDIGO N° 51566.

1. Vistos.

2. Cumpra-se conforme determinado no feito em apenso.

3. Após, voltem-me os autos conclusos.

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 51843 Nr: 1332-02.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Scarim Alberto, Rozali Alves Cebalho, Bernardina 

Leite de Miranda, Manoela Narcisa de Lacerda, Waldemar Domingues 

Pianta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caminho dos Incas Tour, Neusa Maria da Silva 

Bottona, Roger Barbaran Gomez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1332-02.2012.811.0098.
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Código nº. 51843

1. Vistos.

2. Postergo a analise do petitório de fl. 114/115, e determino que a 

Secretaria da Vara Única junte aos autos a publicação do edital expedido 

às fls. 110.

3. Após, voltem me conclusos para apreciação do pedido retro.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 56205 Nr: 733-58.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. J. Balbino Vieira - Laboratório - ME, Maria José 

Balbino Viera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erêndirah Máxima de Balbino e 

Trindade - OAB:22046, SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE - 

OAB:74307B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS 

- OAB:10318/O

 Autos nº 733-58.2015.811.0098.

Código nº 56205.

1. Vistos.

2. Tendo em vista o despacho de fl. 259, determino que sejam 

transladadas cópias das principais decisões Cód n/ 59538 para estes 

autos.

3. Após, intimem-se a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo legal.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63726 Nr: 934-45.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILERINDA DOS SANTOS CHIALLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 35.Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487 I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade a 

Cilerinda dos Santos Chialle, no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário. 36.CONCEDO o benefício de aposentadoria 

rural por idade, desde a data do requerimento administrativo da autarquia 

requerida, qual seja dia 17/01/2018.37.Tendo em vista a verossimilhança 

dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente 

no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias.38.Quanto às prestações vencidas 

desde então, acaso existentes, serão devidos: a) correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor (INPC) nos termos do entendimento do Superior 

Tribunal Federal; b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à 

caderneta de poupança.39.Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais em razão do comando normativo consignado no art. 1º, 

§1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 

3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.40.Condeno ainda o requerido 

ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 

10% sob o valor da condenação.41.Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após, proceda-se com a 

liquidação da sentença. Caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 

(mil) salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3º, I, CPC, arquivem-se os 

autos.42.Às providências.43.Publique-se.44. Intime-se. 45.Cumpra-se. 

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 57227 Nr: 1406-51.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1406-51.2015.811.0098

Código nº 57227

 1. Vistos.

2. Considerando a certidão de folha retro, intime-se a causídica da parte 

autora, para manifestar-se acerca do que entender de direito, no prazo 

legal.

3. Cumpra-se na integralidade o solicitado no petitório de fl.56, expedindo o 

edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, observando os requisitos e 

formalidades legais, indicados no art. 257 do CPC, inclusive afixando-se o 

mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos autos.

4. Após, decorrido o prazo, voltem-me conclusos para deliberações.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 06 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 54229 Nr: 712-19.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monica Surubi Sie

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 33.Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I do CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade à 

Monica Surubi Sie, no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário.34.CONCEDO o benefício de aposentadoria por 

idade, desde a data do indeferimento do requerimento administrativo, qual 

seja 27/07/2017.35.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.36.Quanto às prestações vencidas desde 

então, acaso existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC); b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à 

caderneta de poupança.37.Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais em razão do comando normativo consignado no artigo 1º, 

§1º da Lei nº 9.289/1996 c/c artigo 8º, §1º da Lei nº 8.620/1993 c/c artigo 

3º, I da Lei Estadual nº 7.603/2001.38.Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% 

sob o valor da condenação.39.Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após, proceda-se com a 

liquidação da sentença. Caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 

(mil) salários mínimos, nos termos do artigo 496, §3º, I do Código de 

P r o c e s s o  C i v i l ,  a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s . 4 0 . À s 

p r o v i d ê n c i a s . 4 1 . P u b l i q u e - s e . 4 2 . I n t i m e - s e . 4 3 . C u m p r a - s e . P o r t o 

Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 65148 Nr: 1691-39.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDER RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - 

OAB:15078/MT, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 35.Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art.487 I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade a Vander 

Rodrigues dos Santos, no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário. 36.CONCEDO o benefício de aposentadoria rural 

por idade, desde a data do indeferimento do requerimento administrativo, 

qual seja 14/05/2018. 37.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.38.Quanto às prestações vencidas desde 

então, acaso existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC); b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à 

caderneta de poupança. 39.Isento a autarquia requerida do pagamento 

das custas judiciais em razão do comando normativo consignado no art. 

1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o 

art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.40.Condeno ainda o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no 

importe de 10% sob o valor da condenação.41.Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após, 

proceda-se com a liquidação da sentença. Caso o valor da condenação 

não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3º, I, 

CPC, arquivem-se os autos.42.Às providências.43.Publique-se. 

44.Intime-se. 45.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 

2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 61422 Nr: 1183-30.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Espinoza Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24.919, Dione Karoline Gonçalves Holanda - 

OAB:20694, JEANA VALERIA MENDES ALVES - OAB:20246/O, 

Laudison Moraes Coelho - OAB:19353/MT, Najla Milena Castro da 

Silva - OAB:13630/MT, TAMIRES RODRIGUES PERIN - OAB:25.293, 

Valeria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 35.Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art.487, I do CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade a 

Francisca Espinoza Flores, no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário. 36.CONCEDO o benefício de aposentadoria 

rural por idade, desde a data do requerimento administrativo da autarquia 

requerida, qual seja dia 22/10/2014.37.Tendo em vista a verossimilhança 

dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente 

no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias.38.Quanto às prestações vencidas 

desde então, acaso existentes, serão devidos: a) correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor (INPC) nos termos do entendimento do Superior 

Tribunal Federal-; b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à 

caderneta de poupança.39.Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais em razão do comando normativo consignado no art.1º, §1º 

da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art.8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.40.Condeno ainda a parte requerida 

ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 

10% sob o valor da condenação.41.Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após, proceda-se com a 

liquidação da sentença. Caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 

(mil) salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3º, I, CPC, arquivem-se os 

autos.42.Às providências.43.Publique-se.44.Intime-se. 45.Cumpra-se. 

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 61368 Nr: 1140-93.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clesio Francisco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 33.Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I do CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade a 

Clesio Francisco dos Santos, no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário.34.CONCEDO o benefício de aposentadoria 

por idade, desde a data do indeferimento do requerimento administrativo, 

qual seja 14/07/2016.35.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.36.Quanto às prestações vencidas desde 

então, acaso existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC); b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à 

caderneta de poupança.37.Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais em razão do comando normativo consignado no artigo 1º, 

§1º da Lei nº 9.289/1996 c/c artigo 8º, §1º da Lei nº 8.620/1993 c/c artigo 

3º, I da Lei Estadual nº 7.603/2001.38.Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% 

sob o valor da condenação.39.Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após, proceda-se com a 

liquidação da sentença. Caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 

(mil) salários mínimos, nos termos do artigo 496, §3º, I do Código de 

P r o c e s s o  C i v i l ,  a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s . 4 0 . À s 

p r o v i d ê n c i a s . 4 1 . P u b l i q u e - s e . 4 2 . I n t i m e - s e . 4 3 . C u m p r a - s e . P o r t o 

Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 60381 Nr: 586-61.2017.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves Dos Santos - 

OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 586-61.2017.811.0098.

Código: 60381.

1. Vistos.

2. Defiro conforme requerido às fls.40.

3. Expedindo o necessário.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 20 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 59298 Nr: 1474-64.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdelice Fernandes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI FIXO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT13245-A, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - 

OAB:MT 13239-A

 Autos nº 1474-64.2016.811.0098

Código nº 59298

1. Vistos.

2. Tendo em vista o sobrestamento do RESP 1.525.174/RS, e a inércia da 

parte autora em manifestar-se nos autos, suspendo o curso da demanda 

até que o referido recurso seja julgado.

3. Havendo julgamento do recurso, caberá à parte autora tomar ciência do 

julgado e requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

uma vez que, cabe à parte e não ao Juízo, diligenciar em busca do 

andamento do feito.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 58949 Nr: 1188-86.2016.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Franco de Farias 81579128149

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Autos: 1188-86.2016.811.0098

Código: 58949

1. Vistos.

2. Considerando que a manifestação da parte requerente é posterior à 

data da decisão de fls. 60, determino que satisfaça a decisão de fls. 60.

3. Após, voltem-me conclusos para novas deliberações.

4. Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 62802 Nr: 362-89.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Elias Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20135, Jair Roberto Marques - OAB:MT/8.969 -B, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 35.Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art.487 I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade a 

Benedito Elias Vieira, no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário. 36.CONCEDO o benefício de aposentadoria rural 

por idade, desde a data do indeferimento do requerimento administrativo, 

qual seja 16/01/2018. 37.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.38.Quanto às prestações vencidas desde 

então, acaso existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC); b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à 

caderneta de poupança. 39.Isento a autarquia requerida do pagamento 

das custas judiciais em razão do comando normativo consignado no art. 

1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o 

art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.40.Condeno ainda o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no 

importe de 10% sob o valor da condenação.41.Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após, 

proceda-se com a liquidação da sentença. Caso o valor da condenação 

não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3º, I, 

CPC, arquivem-se os autos.42.Às providências.43.Publique-se. 

44.Intime-se. 45.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 

2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 65177 Nr: 1709-60.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Honorato da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - 

OAB:15078/MT, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 32. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o requerido a CONCEDER 

o benefício previdenciário de pensão por morte à parte autora, no valor de 

01 (um) salário mínimo nacional, inclusive 13º salário. 33. Para a data de 

início do benefício, fixo a data do óbito, qual seja, 06 de abril de 2018, nos 

termos do art. 74, inciso I, da Lei nº 8.213/91.34. Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.35. Quanto 

às prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa 

referencial - TR) para a correção monetária a partir de 30/06/2009 até 

25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.36. Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.37. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbências, no importe de 10% sob o valor das parcelas 

vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.38. 

Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não 

ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, 

CPC.39. Publique-se.40. Intimem-se41. Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 09 

de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 55904 Nr: 540-43.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vair Antonio Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafaela Caravieri Dos 

Santos Pardin - OAB:21-370/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 540-43.2015.811.0098.

CÓDIGO 55904.

1. Vistos.

2. Considerando o petitório de fls. 128/129, determino a Secretaria da Vara 

Única que dê o devido impulsiona mento nos autos, com urgência.

3. Intime-se.

12. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 58993 Nr: 1222-61.2016.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Elias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para o 

fim de ESTABELECER o benefício de Auxílio Doença ao requerente, 

consistente numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por 

cento) do salário-de-benefício desde a data do indeferimento 

administrativo, ou seja, 27/05/2016, devendo ser observada a prescrição 

quinquienal, e CONDENAR o instituto requerido para CONVERTER o 

benefício auxílio doença em Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13º 

(décimo terceiro) a partir da data do laudo médico pericial, ou seja, 

08/12/2017. 35.Acaso não implantado ou cessado o benefício, tendo em 

vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.36.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.37.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 

7.603/2001.38.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da 

condenação.39.Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos 

termos do artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.40.Às 

providências.41.Publique-se. 42.Intime-se. 43.Cumpra-se. Porto 

Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53644 Nr: 206-43.2014.811.0098

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12981 MT, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309, JOSÉ 

MAURÍCIO JORGE DA CUNHA - OAB:2493/MT, PATRICIA ALVARES DE 

OLIVEIRA - OAB:20479/O

 Feitos Cíveis nº 206-43.2014.8.11.0098.

Código 53644.

1. Vistos.

2. Defiro conforme requerido às fls. 258.

3. Inexistindo valores vinculados aos presentes autos, cumpra-se 

conforme determinado às fls. 211.

4. Intime-se.

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 51567 Nr: 2-72.1991.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Barranco Ladeia, Espólio de João da 

Silva Ladeia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521, Rosalvo Pinto Brandão - OAB:2255-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Victor Ladeia - 

OAB:OAB/MT 23.129, José Vieira da Silva Filho - OAB:4478, José 

Vieira da Silva Filho - OAB:4478/MT, Kamilla Ladeia Segatto - 

OAB:OAB/MT 19.908, Leandro Ladeia Segatto - OAB:29975, Manuela 

Vieira da Silva - OAB:14.379, Thiago Cruz Furlanetto Garcia Barbosa 

- OAB:13607/MT

 AUTOS Nº 2-72.1991.8.11.0098.

CÓDIGO N° 51567.

1. Vistos.

2. Cumpra-se conforme determinado no feito em apenso.

3. Após, voltem-me os autos conclusos.

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 52752 Nr: 845-95.2013.811.0098

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENILMA DOS SANTOS BACHEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iraci Dias da Cruz, Ilomar Salles dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 845-95.2013.811.0098

Código nº 52752

1. Vistos.

2. Considerando a certidão de fl. 114, intime-se a parte autora, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53997 Nr: 513-94.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Gerson Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12685-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 513-94.2014.8.11.0098.

Código: 53997.

1. Vistos

2. Cerifique-se acerca do transito em julgado da sentença proferida às fls. 

106/109.

3. Após intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário.

5. Cumpra-se

 Porto Esperidião-MT, 20 de dezembro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 66568 Nr: 651-85.2019.811.0098

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvelena Silvério de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínios Porto Esperidião Ltda, David 

Nogueira, D.M.S. FARIAS-ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Gomes Alverenga - 

OAB:16658, Marcela Aparecida Cardoso - OAB:19356, Paula Regina 
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Cardoso - OAB:15506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 651-85.2019.811.0098.

Código nº. 66568

1. Vistos.

2. Postergo a analise dos presentes embargos, tendo em vista que para 

melhor deslinde do feito é necessário que pensem-se estes autos ao 

processo sob código n°. 7391.

3. Após, voltem me conclusos para deliberação.

4. Cumpra-se com urgência.

Porto Esperidião/MT, 24 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63448 Nr: 766-43.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ALVES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 766-43.2018.811.0098

Código: 63448

1. Vistos.

2. Intimem-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05(cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do art.485, III, §1°, do Código de 

processo Civil.

 3. Intime-se.

 4. Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 26 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50589 Nr: 3882-42.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Emerick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4.198, Willian Catarino Soares - OAB:5664

 CERTIFICO QUE NESSA DATA ENTREI EM CONTATO COM O SENHOR 

WILLIAN ADVOGADO E SOLICITEI COM URGÊNCIA A DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 27026 Nr: 403-08.2008.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Martins Deusdará da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Rodrigo Victorino - 

OAB:

 Processo nº 403-08.2008.811.0098

Código nº 27026

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de Aposentadoria por Invalidez proposta por Dirce 

Martins Deusdará da Silva em face de Instituto Nacional do Seguro 

Social-INSS.

 3. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 31 de 

janeiro de 2020, às 14h15min, para tomada de depoimento pessoal das 

partes e oitiva de testemunhas. Cientifique-se as partes que estas terão o 

prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos ou solicitar 

ajustes sob pena de a decisão torna-se estável [art. 357,§1º, CPC].

 4. Para fins de depoimento pessoal, intimem-se as partes, pessoalmente, 

advertindo-as nos termos do artigo 385, § 1º, do CPC.

5. Consigno que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC].

6. Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverão as partes no prazo 

comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunhas e os respectivos 

endereços que requer que seja a intimação feita pela via judicial.

 7. Intime-se.

8. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 18 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 29622 Nr: 675-31.2010.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson de Souza Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A, Raphael Neves Costa - OAB:225061/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio de Souza 

Barbeiro - OAB: 10.362-B

 22.Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça 

inaugural, com fundamento no art. 487, I do CPC, para o fim de DECLARAR 

consolidado nas mãos da instituição requerente a posse e a propriedade 

do bem descrito na inicial, na forma do que dispõe o art. 3.º, § 1.º do 

Decreto-lei n.º 911/1.969.23.Observe-se que, a lei 10.931, de 2-8-2004, 

revogou o disposto anteriormente no § 5º do art. 3º do Decreto-lei n. 911, 

de 1º-10-1969, de modo que, tão logo ocorra o inadimplemento do 

financiado, é permitida a venda do bem a terceiros, devendo o proprietário 

fiduciário restituir ao devedor, pagas todas suas despesas, o saldo 

apurado, se houver.24.Oficie-se ao Departamento de Trânsito, 

comunicando estar o autor autorizado a transferir para terceiros que 

indicar ou para si próprio à propriedade do bem apreendido.25.Condeno o 

requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao 

pagamento de honorários de sucumbência, verba esta que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§2º do Código de Processo Civil.26.Preclusas as vias recursais, 

arquive-se.27.Intimem-se. 28.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 09 de 

dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 58653 Nr: 941-08.2016.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Baltazar Reis da Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 941-08.2016.811.0098

Código: 58653

1. Vistos.

2. Considerando a manifestação retro, determino que a parte exequente 

proceda com a juntada de planilha atualizada do memorial de cálculos, 

conforme diligenciado às fls. 58/58 versos.

 3. Após, voltem-me conclusos para inquirição do pedido retro.

4. Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63646 Nr: 900-70.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVGN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consigo que, a princípio, não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços 

para o descobrimento do paradeiro das partes ou dos seus bens e 

rendimentos em feitos que versam sobre direitos disponíveis, sob pena de 

violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do 

juízo.3.Nessa toada: 4.“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEF. CONTRATO 

BANCÁRIO. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD E REMESSA DE 

OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E BENS DA 

PARTE EXECUTADA. ÔNUS DA EXEQUENTE. (...) O ônus de diligenciar a 

respeito de bens e endereço da parte executada é da própria exequente, 

não podendo o Juízo, que deve se manter equidistante das duas partes, 

avocar, para si, o encargo que compete a uma delas. (...) não constitui 

obrigação do Juízo utilizar-se do Sistema INFOJUD, e remeter ofícios à 

Receita Federal, objetivando obter as últimas declarações de rendimentos 

da executada, para a consecução de eventual novo endereço daquela ou 

de bens de sua propriedade e desconhecidos pela exequente, mormente 

quando a utilização do BACENJUD não consta indícios da aquisição de 

ativos financeiros, pois desvirtua a finalidade para a qual foi instituído.” 

(TRF 5ª Região – Agravo de Instrumento nº 119229 – DJe 

21/10/2011)”.5.Ressalte que, comprovada nos autos a absoluta 

impossibilidade de se localizar o réu, tendo as possibilidades de 

localização pela parte se esgotado e, nos moldes do que preleciona o 

artigo 319, §1º do Código de Processo Civil, poderá este juízo realizar 

buscas, tratando-se, porém, de situação excepcional. 6.No caso em tela, 

observo não ter a parte comprovado ter envidado esforços no sentido de 

localizar o endereço do requerido, tampouco de terem se esgotados os 

meios de buscas, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido.7. 8.Cumpra-se. 

9.Intime-se.Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi 

L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 28410 Nr: 502-41.2009.811.0098

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 502-41.2009.811.0098

Código: 28410

1. Vistos.

2. Verifico que o requerente pleiteia a citação do requerido por edital (fl. 

87). Todavia, o artigo 256 do CPC elenca as hipóteses nas quais se faz 

possível à realização do ato citatório por meio de edital, sendo certo que, 

quando o réu se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, 

impõe-se a parte demandante o prévio esgotamento de todos os meios 

necessários para a localização do demandado, sob pena de nulidade.

 3. Diante disso, INDEFIRO o pedido de citação do requerido, por edital, em 

razão da ausência de demonstração do esgotamento de diligências para 

localizar os mesmos.

4. Assim, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

5. Intimem-se.

6. Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 29373 Nr: 423-28.2010.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitos Cíveis nº 423-28.2010.8.11.0098.

Código 29373

1. Vistos.

2. Considerando o petitório de fl. 125 certifique-se a Secretaria da Vara 

Única acerca da manifestação da parte requerente.

3. Após, não havendo manifestação remeta-se os autos ao arquivo.

4. Expeça-se o necessário.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 20 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 54022 Nr: 537-25.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idivair Ribeiro de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095 B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 34.Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487 I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade a Idivair 

Ribeiro de Araujo, no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário. 35.CONCEDO o benefício de aposentadoria rural 

por idade, desde a data do requerimento administrativo da autarquia 

requerida, qual seja dia 16/10/2015.36.Tendo em vista a verossimilhança 

dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente 

no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias.37.Quanto às prestações vencidas 

desde então, acaso existentes, serão devidos: a) correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor (INPC) nos termos do entendimento do Superior 

Tribunal Federal; b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à 

caderneta de poupança.38.Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais em razão do comando normativo consignado no art. 1º, 

§1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 

3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.39.Condeno ainda o requerido 

ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 

10% sob o valor da condenação.40.Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após, proceda-se com a 

liquidação da sentença. Caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 

(mil) salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3º, I, CPC, arquivem-se os 

autos.41.Às providências.42.Publique-se.43. Intime-se. 44.Cumpra-se. 

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 61028 Nr: 924-35.2017.811.0098

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Luiz Kischner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth Cerqueira Costa - 

OAB:13.066/ES, Horst Vilmar Fuchs - OAB:12.529/ES

 12.Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal R$ 50.940,20 

(cinquenta mil, novecentos e quarenta reais e vinte centavos), os quais 

deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios 

de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da lei.13.Altere-se 

a classe processual para cumprimento de sentença.14.Intime-se a parte 

executada, por meio de seu advogado ou, não havendo, pessoalmente, 

para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de pagamento de multa e honorários advocatícios, cada um no montante 

de 10% sobre o total, e prosseguimento, com penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 523 do 

CPC.15.Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525 do 

CPC.16.Transcorrido os prazos acima, intime-se a parte autora, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar.17.após, voltem-me 

conclusos.18.Intime-se. 19.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 09 de 

dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63134 Nr: 572-43.2018.811.0098

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurico Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Rodrigues da Silva, Nelson Rodrigues da 

Silva, José Rodrigues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonheir Roza Soares - 

OAB:5674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitos Cíveis nº 572-43.2018.8.11.0098.

Código 63134.

1. Vistos.

2. Considerando que o petitório de fls. 43/46 não pertence aos presentes 

autos, proceda-se o desentranhamento do mesmo, devendo ser entregue 

ao seu subscritor.

3. Após, considerando a certidão de fl. 49, intime-se o patrono da parte 

requerente para que cumpra o determinado às fls. 39, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito.

 4. Cumpra-se.

 5. Intime-se.

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57181 Nr: 1370-09.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PIRES FERREIRA, MARCELO DE 

FREITAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATO PIRES FERREIRA, Rg: 

19732260, Filiação: Izabel Pires Ferreira e Sebastião Ferreira, data de 

nascimento: 22/07/1988, brasileiro(a), natural de Porto Esperidião-MT, 

solteiro(a), diarista e atualmente em local incerto e não sabido MARCELO 

DE FREITAS DA COSTA, Rg: 20044720, Filiação: Cleunice de Fatima de 

Freita e Jose Sardinha da Costa, data de nascimento: 31/05/1994, 

brasileiro(a), natural de Araputanga-MT, solteiro(a), serviços gerais, 

Telefone 65 9602-9226. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: A considerar que da data do fato (14.11.2015, fls. 05/08) até a 

data atual nunca foi recebido à denúncia, decorrendo referido termo legal, 

sem qualquer causa de suspensão ou interrupção do lapso prescricional, 

com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos requeridos, já qualificados nos autos, pelos fatos 

descritos na denúncia. Procedam-se as comunicações pertinentes, 

constante no artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso quanto à 

extinção da punibilidade e retificações necessárias.Proceda-se a 

incineração da droga apreendida à fl. 15, nos termos do art. 72 da Lei nº 

11.343/2006.P. R. I. C.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se 

com as anotações e baixas de estilo. Porto Esperidião/MT, 20 de junho de 

2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.

Porto Esperidião, 31 de janeiro de 2020

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000744-85.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE REIS FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE LIMA MORAES OAB - PR85792 (ADVOGADO(A))

NIVALDO TOFANO FILHO OAB - PR85680 (ADVOGADO(A))

EDUARDO DEL CONTE DE ARAUJO OAB - PR91035 (ADVOGADO(A))

ANDERSON LUIZ MOREIRA OAB - PR62013 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN BRAVO PIMENTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO BATISTELLA VIOTTI OAB - PR71187 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EITOR FERNANDO SCHNEIDER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. Designo audiência para o dia 12/05/2020, às 13h40 (horário oficial 

do estado de Mato Grosso). Expeça-se mandado de intimação. Intime-se 

via DJe. Após o cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao Juízo de 

origem com as nossas homenagens. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000668-61.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO RIBEIRO DA SILVA OAB - GO40971 (ADVOGADO(A))

ROMULO GONCALVES RODRIGUES OAB - GO38245 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO(A))

OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO OAB - MT25338/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

W. R. L. (TERCEIRO INTERESSADO)

N. D. J. M. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. Designo audiência para o dia 12/05/2020, às 13h45 (horário oficial 

do estado de Mato Grosso). Expeça-se mandado de intimação. Intime-se 

via DJe. Após o cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao Juízo de 
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origem com as nossas homenagens. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000704-06.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO LODI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA OAB - MT0017783A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAUFICK MIGUEL CHEDICK (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária da distribuição desta 

missiva, bem como o recolhimento do valor da diligência mediante emissão 

de guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > 

serviços-> guias -> emissão de guias de diligência), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para o 

cumprimento do Mandado de intimação (não consta pagamento de guia de 

recolhimento de custas judiciais e taxa judiciária pela distribuição da 

missiva, bem como não há informações se a parte é beneficiária de 

assistência judiciária gratuita) ou informe a testemunha arrolada para 

comparecer independente de intimação por este Juízo na audiência de 

instrução designada para o dia 12/05/2020 às 13h55 (MT).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 67910 Nr: 1346-93.2019.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON MESSIAS MATOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 É o relatório. Fundamento e DECIDO. Trata-se de ação penal pública 

incondicionada em que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO ofereceu denúncia em desfavor do acusado WELLINGTON 

MESSIAS MATOS PEREIRA, já qualificado nos autos, pela suposta prática 

da conduta tipificada no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (fato 01) e 

artigo 333 do Código Penal (fato 02). Tendo em vista o pedido de 

restituição de quantia apreendida pela defesa em sede de alegações finais 

(REF. 81), converto o julgamento em diligência. Abra-se vista ao Ministério 

Público para manifestação acerca do referido pedido de restituição. Com a 

vinda, tornem conclusos. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 54153 Nr: 97-44.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROMEO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ALVES DA SILVA EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PRESTES JASPER 

- OAB:19527/MT, BRUNO HENRIQUE DA SILVA - OAB:46301

 Vistos..Decido.O fornecedor de serviços responde pelos vícios de 

qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações 

constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor 

exigir, alternativamente e à sua escolha: A REEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, 

SEM CUSTO ADICIONAL E QUANDO CABÍVEL; A RESTITUIÇÃO IMEDIATA 

DA QUANTIA PAGA, MONETARIAMENTE ATUALIZADA, SEM PREJUÍZO DE 

EVENTUAIS PERDAS E DANOS; O ABATIMENTO PROPORCIONAL DO 

PREÇO.Portanto, faculto à parte autora que se manifeste expressamente a 

respeito, VEDANDO-SE A IMPUTAÇÃO DE CUSTEIO POR 

CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, O QUE IMPLICA EVIDENTE VANTAGEM 

EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL À ESPÉCIE, razão pela qual indefiro o 

pedido.O prazo é de 10 dias.Sem prejuízo, no mesmo prazo, manifeste-se 

a parte ré sobre a possibilidade de devolução das quantias pagas, 

mediante depósito em juízo, para retorno das partes ao status quo.Com a 

vinda, conclusos para sentença.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 63508 Nr: 4271-96.2018.811.0080

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Drabeski de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA LTDA - COOPERCANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compareceu em gabinete, na data de 13.01.2020, o advogado Claudinei 

Pinheiro Rocha solicitando celeridade no julgamento do pedido.

 Na espécie, trata-se de ação de USUCAPIÃO ajuizada por LUCIA 

DRABESKE DE OLIVEIRA em face de COOPERATIVA AGROPECUÁRIA 

MISTA CANARANA LTDA - COOPERCANA, ambos qualificados nos autos, 

alegando-se, em síntese, o exercício da posse mansa e pacifica com 

"animus domini", sem qualquer intervenção de terceiros, de maneira 

ininterrupta, por tempo suficiente para a aquisição da propriedade sobre o 

imóvel descrito na petição inicial.

 Analisados os autos, verifica-se que a parte ré foi citada, quedando-se 

inerte. Constam dos autos declaração de todos os confinantes afirmando 

que não se opõem ao pedido de usucapião da parte autora.

As Fazendas Públicas do município de Querência/MT e do estado de Mato 

Grosso manifestaram desinteresse no feito.

 Todavia, não constam dos autos intimação da União com envio dos autos, 

tampouco houve expedição de ofício ao registrador do 1º Ofício desta 

comarca de Querência/MT para que preste informações sobre a 

viabilidade registral do imóvel.

 Deste modo, a fim de se evitar a nulidade apontada, proceda-se a 

Secretaria ao cumprimento dos atos processuais pendentes, conforme já 

determinado.

Após, nova conclusão.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000424-22.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. M. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

HENIO JOSE GOMES DE CARVALHO OAB - CE21877 (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. G. D. S. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000424-22.2019.8.11.0052 POLO ATIVO:ARIEL JOSE 

MONTEIRO DE FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HENIO JOSE 

GOMES DE CARVALHO, RODRIGO DA SILVA FERRARI, MAXSUELBER 

FERRARI POLO PASSIVO: WELLINGTON GABRIEL DA SILVA 

FRANCALINO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2020 Hora: 08:30 , no endereço: Rua Cáceres, 

s/n, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 RIO BRANCO/MT, 18 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5976 Nr: 316-98.2005.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Lambari D'Oeste/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciderval Carvalho de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Viegas - 

OAB:2684/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016- CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$558,60(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos) a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de fls.316/319. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$413,40(quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento da Guia de Custas 

Processuais e R$145,20(cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos), 

para fins da Guia Taxa Judiciária. Fica Cientificada de que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e Taxas Finais Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a Guia(paga) no protocolo 

Geral do Fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-78.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

NENAIR CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 

1000569-78.2019.8.11.0052 Valor da causa: R$ 11.541,20 ESPÉCIE: 

[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: NENAIR CAMARA, 

Endereço: Rua Selcino Pereira da Silva, sn, Cachoeira, SALTO DO CÉU - 

MT - CEP: 78270-000 POLO PASSIVO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS, Endereço: BRADESCO SEGUROS S/A, RUA BARÃO DE 

ITAPAGIPE 225, RIO COMPRIDO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20261-901 

BANCO BRADESCO, Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO 

CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

Senhor(a): NENAIR CAMARA A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: RIO BRANCO - J.E 

- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/09/2019 Hora: 09:30, Ressalto 

que terá tolerância de 10 (dez) minutos para início da audiência 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 25 de julho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-28.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ANTONIO VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 7 de agosto de 2017. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA - MT15800/O A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 20/09/2017 Hora: 10:00 , no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000015-46.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 

1000015-46.2019.8.11.0052 Valor da causa: R$ 39.120,62 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: ROSILDA DE ALMEIDA, Endereço: Rua 

Dois, S/N, quadra 8, Bairro Boa Esperança, SALTO DO CÉU - MT - CEP: 

78270-000 POLO PASSIVO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, Endereço: Rua Beatriz Larragoiti Lucas, n.121, bairro Cidade 

Nova Histórico, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20.211-903 Senhor(a): 

ROSILDA DE ALMEIDA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/05/2019 Hora: 10:00, Ressalto que 

terá tolerância de 10 (dez) minutos para início da audiência. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 19 de março de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000221-60.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR CARLOS FERMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 

1000221-60.2019.8.11.0052 Valor da causa: R$ 19.960,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: ELOIR CARLOS FERMINO, Endereço: Avenida 

Vitorazzi, 02, Centro, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A., Endereço: TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): ELOIR CARLOS 

FERMINO A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

27/06/2019 Hora: 08:30, Ressalto que terá tolerância de 10 (dez) minutos 

para início da audiência ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RIO BRANCO, 2 de maio de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-20.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AZUIL ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000644-20.2019.8.11.0052. REQUERENTE: AZUIL ALVES DE SOUZA 
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REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Aqui se tem 

ação de compensação por dano moral, com pedido de tutela de urgência, 

proposta por Azuil Alves de Souza em face de Embratel TVSAT 

Telecomunicações S/A. O autor aduziu, na petição inicial, estar 

recebendo, continuamente, cobranças indevidas por parte da requerida, 

por serviços que não utilizou, tampouco contratou. Relatou, ainda, que por 

diversas vezes entrou em contato com a requerida para cancelar os 

supostos serviços cobrados. Ante tais asserções, a parte requerente 

pugnou pela concessão da tutela de urgência, para determinar à parte 

requerida a suspensão de emissão de faturas mensais referente ao plano 

supostamente não contratado. É o relatório. Fundamento e decido. A parte 

autora requereu os benefícios da justiça gratuita. O artigo 98 do Código de 

Processo Civil estabelece que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.”. Ademais, o artigo 99, §3º, do 

aludido códex, institui que presumir-se-á verdadeira a alegação de 

pobreza, na acepção jurídica da palavra, realizada por pessoa 

exclusivamente natural. Porém, há de se dizer que o magistrado, ao 

analisar o pedido, não está vinculado este requisito. E, quando se verificar 

a existência de fatos que possam demonstrar a capacidade financeira do 

jurisdicionando, deve indeferir o pedido. Nesse sentido: EMENTA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA -CONSIGNAÇÃO DE VALOR 

INFERIOR AO PACTUADO NO CONTRATO DE INANCIAMENTO 

-IMPOSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA - 

REQUISITOS DO ART. 273, CPC -VEROSSIMILHANÇA E FUNDADO RECEIO 

DE DANO IRREPARÁVEL NÃO DEMOSNTRADOS –BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE POBREZA E MISERABILIDADE -DESPROVIMENTO. Para a concessão 

da antecipação dos efeitos da tutela é necessário que a parte demonstre 

a verossimilhança de suas alegações e o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Ausentes os requisitos autorizadores, 

não há como acolher o pedido em grau recursal. A Constituição Federal 

estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”. 

Da mesma forma o artigo 4º da Lei n. 1060/50 diz que “A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial”, de modo que não deve ser aplicado de forma 

absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e 

teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como 

forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a 

razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para 

tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do 

beneficiário. (grifei) (TJ/MT, AI nº 41894/11, 5º Câmara Cível, Rel. Des. 

Carlos Alberto Albes da Rocha, dt julg. 26/10/11) Analisando o pedido 

inicial, consta que o autor ostenta a qualidade de comerciante. Desta 

forma, pode-se afirmar que a presunção de pobreza não opera 

automaticamente, neste caso ora analisado, com a simples declaração 

afirmada pelo autor, de que não possui condições de arcar com as custas 

processuais. Neste jaez é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – REDUÇÃO DO 

VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHO 

MENOR - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS 

EXTERNOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS 

ALIMENTOS - CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 

(...) O deferimento do pedido de justiça gratuita, de acordo com o disposto 

na Lei 1.060/50, pressupõe a carência daquele que a pleiteia. Se a parte 

alega carência, mas apresenta sinais exteriores de capacidade 

econômica, correta a decisão que indefere o benefício. (TJMT, APELAÇÃO 

Nº 29456/2011 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS, 

Data de Julgamento: 08-02-2012). Desse modo, para que se possa aferir a 

necessidade de concessão da gratuidade judiciária, a parte autora poderá 

apresentar: a) o inteiro teor das duas últimas declarações de Imposto de 

Renda sua e do seu cônjuge; b) certidões dos cartórios de registro de 

imóveis que demonstrem a existência ou não de bens em nome do 

requerente e do seu cônjuge; c) certidão do órgão de trânsito que 

demonstre a existência ou não de veículos em nome do requerente e do 

seu cônjuge; Registro que a exigência dos elementos em relação ao 

cônjuge se deve ao fato de que o conceito de economia doméstica está 

envolvido no conceito de hipossuficiência. Ademais, em razão de os 

efeitos do indeferimento da gratuidade serem relevantes apenas no caso 

de algum recurso, o processo seguirá. Em prosseguimento, passa-se à 

análise da liminar pleiteada. A parte autora pugnou pela suspensão de 

emissão de faturas mensais referentes ao plano supostamente não 

contratado. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão 

previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam: a 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. A parte autora, apesar de ter apresentado algumas faturas 

emitidas pela parte requerida e informações de Protocolos junto ao SAC, 

não colecionou nos autos qualquer indício de que as cobranças sejam 

indevidas, tampouco indício da inexistência de relação jurídica existente 

com a parte requerida. Embora o autor sustente sua tese em fato negativo, 

dizendo não ter havido relação jurídica, e, por isso mesmo, há de haver 

algum nexo mínimo entre as alegações da parte e os elementos contidos 

nos autos para que seja dado provimento de tutela antecipada, o que, na 

hipótese de fato negativo, apenas o réu pode apresentar, pois, em tese, 

pode apresentar eventual contrato ou outro documento que justifique as 

cobranças Assim, não se verifica os requisitos contidos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante disso, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista que a presente demanda versa 

sobre relação de consumo, impositiva se faz a condução do feito em 

consonância com as regras consumeristas. Nesses termos, inverto o 

ônus da prova para o desfecho do caso, aplicando-se o artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação retratada nos 

autos não é daquelas em que se aplicam os artigos 12 e 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, onde a inversão do ônus da prova é "ope legis". 

Justifica-se a inversão, eis que consta a patente hipossuficiência técnica 

da parte, pois sua alegação funda-se na inexistência de relação jurídica e, 

por tratar-se de fato negativo, pode a ré apresentar eventual contrato e a 

eventual justificativa para permanência da cobrança. Já para a parte 

autora, demonstrar fato negativo é impossível, pois equivaleria a provar o 

"nada" e o "nada", fenomenicamente, não existe. Ressalte-se que tal 

inversão não exime que a parte autora faça prova em relação aos fatos 

constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance, cabendo à parte 

adversa provar apenas aqueles fatos em que há hipossuficiência de 

produção pelo consumidor peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, nos termos do 

que dispõe o artigo 373, § 1º do CPC. Cite-se a parte requerida a respeito 

da presente ação, nos termos do artigo 18 e incisos da Lei n. 9.099/95. 

Intimem-se as partes para comparecerem à audiência designada para o 

dia 31/10/2019, às 08h00min, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Rio Branco-MT. Consigne-se que, em não havendo 

conciliação, a contestação deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) 

dias após a realização da audiência, a fim de evitar os efeitos da revelia e 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grasso). O para 

impugnação à contestação e os documentos nela acostado é de 5 (cinco) 

dias, a partir do término do prazo para apresentação da defesa, nos 

termos do Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado 

de Mato Grosso. Consigno que “a assistência obrigatória prevista no art. 

9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se 

aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os 

prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso”, nos termos dos Enunciados n. 38 e 13 do 

FONAJE, este com nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. 

Atente-se que, na intimação por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes, nos termos do artigo 911 da CNGC–Judicial. Em atenção aos 

termos do artigo 917 e ss. da CNGC - Judicial, a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de forma eletrônica. Nos locais atendidos e não se tratando da 

hipótese suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em MÃO PRÓPRIA (ARMP) e considerar-se-á 

feita na data da entrega da carta no endereço, conforme artigo 909 da 

CNGC–Judicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000069-12.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME MELO DUARTE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUCAS OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 

1000069-12.2019.8.11.0052 Valor da causa: R$ 15.669,10 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: GUILHERME MELO DUARTE 

ALMEIDA, Endereço: av dos imigrantes, sn, vila maria, RIO BRANCO - MT - 

CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: JOAO LUCAS OLIVEIRA SOUZA, 

Endereço: RUA NÍVEA CUNHA FENERICH, 201, Cond. Villa del Fiori, Quadra 

4, Lote 01, casa 163, JARDIM DOM PEDRO I, ARARAQUARA - SP - CEP: 

14802-235 Senhor(a): GUILHERME MELO DUARTE ALMEIDA A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

02/05/2019 Hora: 08:30, Ressalto que terá tolerância de 10 (dez) minutos 

para início da audiência. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RIO BRANCO, 14 de março de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-95.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ERGILA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 

1000154-95.2019.8.11.0052 Valor da causa: R$ 15.116,97 ESPÉCIE: 

[PULSOS EXCEDENTES, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ERGILA MARIA DOS SANTOS Endereço: avenida dos imigrantes, 

174, centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1.300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): ERGILA MARIA DOS SANTOS A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

10/04/2019 Hora: 09:00, Ressalto que terá tolerância de 10 (dez) minutos 

para início da audiência. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RIO BRANCO, 12 de março de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-61.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GLESIA DE OLIVEIRA CALASSARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 

1000359-61.2018.8.11.0052 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: GLESIA DE OLIVEIRA CALASSARA, Endereço: Rua Pedro 

Inocencio de Araujo, 123, centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 

POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A., Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 Senhor(a): GLESIA DE OLIVEIRA CALASSARA A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

09/05/2019 Hora: 08:30, Ressalto que terá tolerância de 10 (dez) minutos 

para início da audiência. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RIO BRANCO, 19 de março de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000339-70.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000339-70.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO, Endereço: casa, 329, 

Fidelândia, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: 

TELEFONICA BRASIL S.A., Endereço: EDIFÍCIO CENTRAL, SCS QUADRA 1 

BLOCO I LOTE 30, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70304-900 Senhor(a): 

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/01/2019 Hora: 09:30, RESSALTO 

QUE TERÁ TOLERÂNCIA DE 10 (DEZ) MINUTOS PARA INÍCIO DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. RIO BRANCO, 21 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-76.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO DE FATIMA OLIVEIRA FARIAS (REQUERENTE)

ANTONIO FREIRE DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 

1000304-76.2019.8.11.0052 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: ANTONIO FREIRE DE 

FARIAS, Endereço: avenida dos imigrantes, 805, fiderlandia, RIO BRANCO 

- MT - CEP: 78275-000 e MARIA DO ROSARIO DE FATIMA OLIVEIRA 

FARIAS, Endereço: avenida dos imigrantes, 805, fiderlandia, RIO BRANCO 

- MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A., 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): ANTONIO FREIRE DE FARIAS e 

MARIA DO ROSARIO DE FATIMA OLIVEIRA FARIAS A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/05/2019 Hora: 08:30, Ressalto 

que terá tolerância de 10 (dez) minutos para início da audiência 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 30 de abril de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000877-17.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROSIMAR ANGOLA (REQUERENTE)

ELIANE FERREIRA DE MORAIS ANGOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para apresentar a impugnação à contestação 

no prazo legal. Rio Branco/MT, 31/01/2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-78.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

NENAIR CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000569-78.2019.8.11.0052. REQUERENTE: NENAIR CAMARA 

REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO 

BRADESCO Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Considerando que as partes se compuseram para por fim ao 

litígio, conforme petição de id.26165543, HOMOLOGO o acordo para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Diante do pagamento, informado na 

petição de id. 27517672, DECLARO EXTINTO o cumprimento de sentença, 

com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certifique-se 

o trânsito em julgado desta decisão, e ao final, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações. Intime-se. Cumpra-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz Togado do Juizado Especial 

Cível de Rio Branco MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 31 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-28.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ANTONIO VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000066-28.2017.8.11.0052. REQUERENTE: WILSON ANTONIO VILELA 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico 

que o processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme 

art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. DA RELAÇÃO 

DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A parte Promovida 

alega preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova. 

Contudo, o presente feito trata-se de relação de consumo, nos temos dos 

artigos 2º e 3º do CDC. A Ré está mais apta a provar o insucesso da 

demanda, do que a Autora à demonstrar a sua procedência. Logo, está 

patente a hipossuficiência e vulnerabilidade da consumidora, razão pela 

qual OPINO por deferir a inversão do ônus probatório, em favor da Autora, 

nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c repetição de indébito c/c indenização por 

Danos Morais. Sustenta a parte autora que não contratou serviço de 

telefonia móvel com a empresa reclamada, todavia foi encaminhado chip 

para sua residência que não utilizou, está sendo cobrado indevidamente 

pela fatura. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda improcede. Em seus fundamentos na 

inicial, especialmente nos jurídicos, a promovente afirma não ter 

contratado e utilizado chip encaminhado pela empresa reclamada. 

Contudo, a empresa reclamada afirma que a reclamante contratou serviço 

de telefonia fixa, com plano promocional que lhe oferecido telefonia móvel, 

não havendo que se falar em cobrança indevida. E de fato, a parte ré 

logrou demonstrar o liame negocial. A faturas juntados pelo próprio 

reclamante comprova que o Autor contratou “Promoção Oi Conta Total 

Mais” e paga pelo plano de telefone móvel, fixo e recebe desconto. É certo 

que nos dias de hoje, normalmente a contratação do serviço de telefonia 

dá-se com a aquisição de combos promocionais com descontos, em forma 

de contrato de adesão padrão, e cujo CPF do contratante é cadastrado no 

número adquirido. De resto, não são necessárias maiores formalidades, 

pois o uso depende apenas do desbloqueio pelo próprio usuário. Não 

havendo qualquer ilegalidade causada pela reclamada. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Ante o exposto, JULGO 

improcedentes os pedidos contidos na inicial, e assim o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sem custas ou honorários advocatícios nesta 

fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Certifique-se o 

trânsito em julgado desta decisão, e ao final, arquivem-se os autos com as 

devidas baixas e anotações. Intime-se. Cumpra-se. Submeto este projeto 

de sentença à apreciação do M.M. Juiz Togado do Juizado Especial Cível 

de Rio Branco MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 31 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-29.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOZENI GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000193-29.2018.8.11.0052. REQUERENTE: JOZENI GOMES DE SOUZA 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA, MOTOS MATO GROSSO LTDA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Considerando que as partes se 

compuseram para por fim ao litígio, conforme petição de id.22884273, 

HOMOLOGO o acordo para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Diante do pagamento, informado na petição de id. 24067614 DECLARO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se Alvará de levantamento conforme 

petição de id. 24141265. Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, 

e ao final, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz Togado do Juizado Especial Cível de Rio Branco MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 31 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000015-46.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000015-46.2019.8.11.0052. REQUERENTE: ROSILDA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Vistos 

etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Considerando que as partes se compuseram para por fim ao litígio, 

conforme petição de id.19951345 HOMOLOGO o acordo para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos. Diante do pagamento, informado na petição 

de id. 20223367 DECLARO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certifique-se o 

trânsito em julgado desta decisão, e ao final, arquivem-se os autos com as 

devidas baixas e anotações. Intime-se. Cumpra-se. Submeto este projeto 

de sentença à apreciação do M.M. Juiz Togado do Juizado Especial Cível 

de Rio Branco MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 
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Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 31 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000219-61.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

KAUELI CRISTINA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLO AMARAL GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000219-61.2017.8.11.0052. EXEQUENTE: KAUELI CRISTINA DE SOUZA 

EXECUTADO: KELLO AMARAL GOMES Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Considerando que as partes se 

compuseram para por fim ao litígio, conforme petição id. 2021579, 

HOMOLOGO o acordo para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, e o 

faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, “b” 

do CPC/2015. Sem custas, despesas processuais, ou honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensada a intimação 

das partes, consoante Enunciado n. 12 dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, e ao final, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

Togado do Juizado Especial Cível de Rio Branco MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 31 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000107-58.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000107-58.2018.8.11.0052. EXEQUENTE: VIVIANE CRISTINA ALVES DE 

ALMEIDA EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispensado 

o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Considerando que as 

partes se compuseram para por fim ao litígio, conforme petição id. 

26001024, HOMOLOGO o acordo para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, e o faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, 

inciso III, “b” do CPC/2015. Sem custas, despesas processuais, ou 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensada a 

intimação das partes, consoante Enunciado n. 12 dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, e ao 

final, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

Togado do Juizado Especial Cível de Rio Branco MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 31 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010195-75.2014.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOCANTINS REFRIGERANTES LTDA. (REQUERIDO)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO OAB - BA29442 

(ADVOGADO(A))

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

MARIANA CERSOSIMO NUNES OAB - BA0038540A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

8010195-75.2014.8.11.0052. REQUERENTE: JOAQUIM DE OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: TOCANTINS REFRIGERANTES LTDA., TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 

38 da Lei 9.099/95. Considerando que as partes se compuseram para por 

fim ao litígio, conforme petição de id.25174015 HOMOLOGO o acordo para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Diante do pagamento, informado 

na petição de id. 26331442 DECLARO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, e ao final, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz Togado do 

Juizado Especial Cível de Rio Branco MT, e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

Leiga _______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 31 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000221-60.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR CARLOS FERMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000221-60.2019.8.11.0052. REQUERENTE: ELOIR CARLOS FERMINO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação declaratória de 

inexistência de divida c/c obrigação de fazer e reparação de danos morais 

com pedido de liminar proposta por ELOIR CARLOS FERMINO em desfavor 

de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Alega o requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela reclamada por um débito no valor de R$ 

343,97 (trezentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos). 

Afirma ser totalmente indevida a negativação. Requer assim, a declaração 

de inexistência do débito bem como a condenação pelos danos morais 

sofridos. A empresa reclamada afirma que os débitos são legítimos, pois 

referem-se aquisição de linha telefônica. Requer assim a improcedência 

dos pedidos. Primeiro, não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da questão consiste em 

verificar se as cobranças são indevidas, e principalmente, se ensejou os 

danos morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. Não existe nos autos 

nenhum documento ofertado pelas instituições promovidas capaz de 

desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. Ao analisar os autos 

verifica-se que não há documento que comprove que o reclamante estava 

em débito, bem como não há nenhum documento que comprove a relação 

jurídica entre as partes. A empresa não anexa nenhum contrato, nenhum 

extrato, nenhuma fatura em aberto, nenhum áudio da solicitação do 

serviço, nada que justifique a negativação do nome do reclamante. Se 

valendo apenas de print screen da tala sistêmica para comprovar o 

alegado, contudo a tela sistêmica trata-se de documento unilateralmente 

produzido, não é prova eficaz da relação jurídica entre as partes. Este é o 

entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA 

SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO 

MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA 

MAJORADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E 

RECURSO DA OPERADORA REQUERIDA DESPROVIDO. O “print” de tela 

sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição e 

manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. 

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de 

melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a 

capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. Os 

honorários advocatícios devem ser majorados a fim de remunerar de 

forma digna o desempenho do profissional. (TJ/MT, Ap 55273/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017) O apontamento dos 

dados do reclamante aos órgãos de proteção ao crédito por débito 

indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o entendimento que 

tem prevalecido na jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. REGISTRO NEGATIVO. 

PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. Ao autor incumbe produzir prova dos 

fatos constitutivos do alegado direito. Na ação que tenha por objeto a 

declaração de inexistência de dívida em razão do pagamento cabe ao 

autor comprovar a quitação e ao réu a contraprova. - Circunstância dos 

autos em que a autora produziu prova do pagamento mediante desconto 

no contracheque; a ré, ao contrário, não demonstrou que as parcelas não 

foram pagas pela parte autora; e se impõe declarar a inexistência do 

débito. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que 

gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância 

dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a 

reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. 

DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. O valor da condenação 

por dano moral deve observar como balizadores o caráter reparatório e 

punitivo da condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor insuficiente 

impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO 

PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE CONFISSÃO DE 

DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO OBJETO DA 

NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 01/04/2016) Quanto aos danos morais, opino pela 

procedência do pedido. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação pela empresa reclamada. APELAÇÃO CIVEL. 

NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO. Não há falar em inovação quando a tese 

aventada é uma resposta ao fato impeditivo ao direito da parte autora 

trazido pelo réu. Tendo a parte autora sido inscrita nos cadastros 

restritivos de crédito após a quitação do débito, mostra-se indevida a 

negativação procedida pela ré, restando caracterizado o dano moral na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 para 

cada autor, de acordo com os parâmetros utilizados por esta Corte em 

casos análogos. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70072576572, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/05/2017) No 

que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ante o exposto 

e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para 

CONDENAR a parte reclamada em obrigação de fazer consistente no 

cancelamento do débito de R$ 343,97 (trezentos e quarenta e três reais e 

noventa e sete centavos). Mantenho a liminar concedida no id. 19013181. 

Opino também por CONDENAR a reclamadas ao pagamento de 

indenização por danos morais, em virtude da negativação indevida, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, os juros de mora incidem 

desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Certifique-se o trânsito em 

julgado desta decisão, e ao final, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações. Intime-se. Cumpra-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz Togado do Juizado Especial Cível de 

Rio Branco MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 31 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-20.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AZUIL ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000644-20.2019.8.11.0052. REQUERENTE: AZUIL ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra apto para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de Ação de indenização por danos morais c/c liminar proposta 

por AZUIL ALVES DE SOUZA em desfavor de EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES S.A. Alega o requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela reclamada por um débito no valor de R$ 

180,56 (cento e oitenta reais e cinquenta e seis centavos). Afirma ser 

totalmente indevida a negativação. Requer assim, a declaração de 

inexistência do débito bem como a condenação pelos danos morais 

sofridos. A empresa reclamada afirma que os débitos são legítimos, pois 

referem-se aquisição de plano “ESSENCIAL MIG”. Alega ainda que o nome 

da reclamante não foi negativado e a cobrança indevida não enseja dano 

moral. Requer assim a improcedência dos pedidos. Primeiro, não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

cerne da questão consiste em verificar se as cobranças são indevidas, e 

principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. 

Não existe nos autos nenhum documento ofertado pelas instituições 

promovidas capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. 

Ao analisar os autos verifica-se que não há documento que comprove que 

o reclamante estava em débito, bem como não há nenhum documento que 

comprove a relação jurídica entre as partes. A empresa não anexa 

nenhum contrato, nenhum extrato, nenhuma fatura em aberto, nenhum 

áudio da solicitação do serviço, nada que justifique a negativação do nome 

do reclamante. Se valendo apenas de print screen da tala sistêmica para 

comprovar o alegado, contudo a tela sistêmica trata-se de documento 

unilateralmente produzido, não é prova eficaz da relação jurídica entre as 

partes. Este é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA DO NOME – AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO 

CONTRATUAL – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - 

DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR 

INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO DA 

AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA 

REQUERIDA DESPROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada, não é 

prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as 

partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de 

prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio 

fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição e manutenção de nome em 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Mostra-se razoável majorar 

o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades 

do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as 

condições do ofendido. Os honorários advocatícios devem ser majorados 

a fim de remunerar de forma digna o desempenho do profissional. (TJ/MT, 

Ap 55273/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) Contudo, em relação aos danos morais, não e devida a 

condenação posto que o nome da parte Promovente não foi negativado 

nos órgãos de proteção ao credito, não restando demostrada a falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. 

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.No caso, a 

cobrança indevida não resulta em dano moral presumido segundo 

entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, remanescendo 

catalogado como mero dissabor ou aborrecimento do cotidiano incapaz de 

engendrar ato ilícito indenizável. 2.A restituição em dobro pressupõe a 

existência de pagamento indevido e a má-fé daquele que procedeu à 

cobrança, o que se configura na hipótese, ante a falta de provas da 

efetivação da contratação. 3. Apelo parcialmente provido à unanimidade. 

(TJ-PE - APL: 5191237 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, 

Data de Julgamento: 13/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 21/02/2019) Quanto aos danos morais, opino 

pela procedência do pedido. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação pela empresa reclamada. APELAÇÃO CIVEL. 

NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO. Não há falar em inovação quando a tese 

aventada é uma resposta ao fato impeditivo ao direito da parte autora 

trazido pelo réu. Tendo a parte autora sido inscrita nos cadastros 

restritivos de crédito após a quitação do débito, mostra-se indevida a 

negativação procedida pela ré, restando caracterizado o dano moral na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 para 

cada autor, de acordo com os parâmetros utilizados por esta Corte em 

casos análogos. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70072576572, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/05/2017) Ante 

o exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos para CONDENAR a parte reclamada em obrigação de fazer 

consistente no cancelamento do débito de R$ 180,56 (cento e oitenta reais 

e cinquenta e seis centavos). OPINO pelo indeferimento do pedido de 

condenação em danos morais. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, e ao final, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz Togado do 

Juizado Especial Cível de Rio Branco MT, e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

Leiga _______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 31 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-38.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON MESSIAS MAZETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000313-38.2019.8.11.0052. REQUERENTE: ROBERSON MESSIAS 

MAZETE REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto etc. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. DA RELAÇÃO DE 
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CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A parte Promovida 

alega preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova. 

Contudo, o presente feito trata-se de relação de consumo, nos temos dos 

artigos 2º e 3º do CDC. A Ré está mais apta a provar o insucesso da 

demanda, do que a Autora à demonstrar a sua procedência. Logo, está 

patente a hipossuficiência e vulnerabilidade da consumidora, razão pela 

qual OPINO por deferir a inversão do ônus probatório, em favor da Autora, 

nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Passo ao exame do mérito. O Reclamante alega na 

petição inicial que é cliente da Reclamada da qual contratou um “VIVO POS 

10GB” pós-pago, no entanto, o serviço fornecido foi suspenso 

indevidamente, embora as contas telefônicas estivessem devidamente 

pagas. A Reclamada, em defesa, afirma que embora o reclamante tenha 

efetuado o pagamento da fatura, o código de barras estava errado, o que 

ensejou a suspensão na prestação dos serviços, pugnando pela 

inexistência de danos morais. No que tange à alegação de suspensão do 

serviço, verifica-se assistir razão ao Reclamante, uma vez que juntou 

comprovante de pagamento da fatura com vencimento no mês 10/02/2019, 

no valor R$ 149,69, que comprova o pagamento no dia 18/02/2019, e a 

sua linha foi suspensa em 15/03/2019. Embora a reclamada alegue que o 

código de barres estava equivocado, resta demosntrado que o boleto de 

cobrança pago pelo reclamante foi emitido pela Reclamada. Não havendo 

responsabilidade do consumidor que cumpriu com sua obrigação de 

pagamento. Ademais, o Reclamante juntou em sua petição inicial vários 

protocolos de atendimento, comprovando ter acionado a Reclamada para 

reclamar da má prestação do serviço, a qual, por sua vez, sequer se 

dignou a se manifestar sobre a natureza das reclamações protocoladas. 

Logo, torna-se evidente o defeito na prestação do serviço, visto que a 

Reclamada não se dignou a cumprir aquilo que ela própria ofereceu e 

contratou com o Reclamante, ante a demora no atendimento das 

solicitações de vistoria feitas pelo mesmo, deixando-o sem o serviço 

contratado. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo Reclamante 

decorrente do descaso, desconforto, aflição e transtornos a que fora 

submetida pela Reclamada é, sem sombra de dúvida, passível de 

indenização. Corroborando: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. (...). FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 

ARBITRADO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência 

desta Corte Superior, a alteração do quantum estabelecido a título de 

indenização por danos morais somente é possível, em sede de especial, 

nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem 

revelar-se irrisória ou exorbitante. (...). 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 431622 PR 2013/0373091-9, 

Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2014)”. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

por rejeitar a preliminar arguida e pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

constantes na ação e o faço para: CONDENAR a Reclamada a indenizar 

ao Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação. Preclusa a 

via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no 

requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida 

para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a 

Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Certifique-se o trânsito em 

julgado desta decisão, e ao final, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações. Intime-se. Cumpra-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz Togado do Juizado Especial Cível de 

Rio Branco MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 31 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-73.2018.8.11.0052
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JOSE AGASTAO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000106-73.2018.8.11.0052. REQUERENTE: JOSE AGASTAO FILHO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Considerando que as partes 

se compuseram para por fim ao litígio, conforme petição id. 26001015, 

HOMOLOGO o acordo para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, e o 

faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, “b” 

do CPC/2015. Sem custas, despesas processuais, ou honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensada a intimação 

das partes, consoante Enunciado n. 12 dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, e ao final, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

Togado do Juizado Especial Cível de Rio Branco MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 31 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000125-79.2018.8.11.0052. REQUERENTE: APARECIDO GONCALVES DE 

LIMA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Rejeito o pedido quanto 

ao comprovante de residência, pelo que a indicação do endereço na 

petição inicial se mostra suficiente, nos termos do artigo 319, II, CPC/2015. 

A parte Promovida alega preliminar de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova. Contudo, o presente feito trata-se de relação de consumo, nos 

temos dos artigos 2º e 3º do CDC. A Ré está mais apta a provar o 

insucesso da demanda, do que a Autora à demonstrar a sua procedência. 
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Logo, está patente a hipossuficiência e vulnerabilidade da consumidora, 

razão pela qual OPINO por deferir a inversão do ônus probatório, em favor 

da Autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Trata-se de Ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais. 

proposta por APARECIDO GONCALVES DE LIMA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Alega o requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela reclamada por um débito no valor de R$ 

144,67 (cento e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos). 

Afirma ser totalmente indevida a negativação. Requer assim, a declaração 

de inexistência do débito bem como a condenação pelos danos morais 

sofridos. A empresa reclamada afirma que os débitos são legítimos, pois 

referem-se aquisição de linha telefônica. Requer assim a improcedência 

dos pedidos. Primeiro, não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da questão consiste em 

verificar se as cobranças são indevidas, e principalmente, se ensejou os 

danos morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. Não existe nos autos 

nenhum documento ofertado pelas instituições promovidas capaz de 

desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. Ao analisar os autos 

verifica-se que não há documento que comprove que o reclamante estava 

em débito, bem como não há nenhum documento que comprove a relação 

jurídica entre as partes. A empresa não anexa nenhum contrato, nenhum 

extrato, nenhuma fatura em aberto, nenhum áudio da solicitação do 

serviço, nada que justifique a negativação do nome do reclamante. Se 

valendo apenas de print screen da tala sistêmica para comprovar o 

alegado, contudo a tela sistêmica trata-se de documento unilateralmente 

produzido, não é prova eficaz da relação jurídica entre as partes. Este é o 

entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA 

SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO 

MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA 

MAJORADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E 

RECURSO DA OPERADORA REQUERIDA DESPROVIDO. O “print” de tela 

sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição e 

manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. 

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de 

melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a 

capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. Os 

honorários advocatícios devem ser majorados a fim de remunerar de 

forma digna o desempenho do profissional. (TJ/MT, Ap 55273/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017) O apontamento dos 

dados do reclamante aos órgãos de proteção ao crédito por débito 

indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o entendimento que 

tem prevalecido na jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. REGISTRO NEGATIVO. 

PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. Ao autor incumbe produzir prova dos 

fatos constitutivos do alegado direito. Na ação que tenha por objeto a 

declaração de inexistência de dívida em razão do pagamento cabe ao 

autor comprovar a quitação e ao réu a contraprova. - Circunstância dos 

autos em que a autora produziu prova do pagamento mediante desconto 

no contracheque; a ré, ao contrário, não demonstrou que as parcelas não 

foram pagas pela parte autora; e se impõe declarar a inexistência do 

débito. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que 

gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância 

dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a 

reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. 

DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. O valor da condenação 

por dano moral deve observar como balizadores o caráter reparatório e 

punitivo da condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor insuficiente 

impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO 

PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE CONFISSÃO DE 

DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO OBJETO DA 

NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 01/04/2016) Quanto aos danos morais, opino pela 

procedência do pedido. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação pela empresa reclamada. APELAÇÃO CIVEL. 

NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO. Não há falar em inovação quando a tese 

aventada é uma resposta ao fato impeditivo ao direito da parte autora 

trazido pelo réu. Tendo a parte autora sido inscrita nos cadastros 

restritivos de crédito após a quitação do débito, mostra-se indevida a 

negativação procedida pela ré, restando caracterizado o dano moral na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 para 

cada autor, de acordo com os parâmetros utilizados por esta Corte em 

casos análogos. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70072576572, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/05/2017) No 

que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ante o exposto 

e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para 

CONDENAR a parte reclamada em obrigação de fazer consistente no 

cancelamento do débito de R$ 144,67 (cento e quarenta e quatro reais e 

sessenta e sete centavos). Opino também por CONDENAR a reclamadas 

ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da 

negativação indevida, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, os 

juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a 

partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Certifique-se o 

trânsito em julgado desta decisão, e ao final, arquivem-se os autos com as 

devidas baixas e anotações. Intime-se. Cumpra-se. Submeto este projeto 

de sentença à apreciação do M.M. Juiz Togado do Juizado Especial Cível 

de Rio Branco MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 31 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-28.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DA SILVA FARIAS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000109-28.2018.8.11.0052. REQUERENTE: ANGELA DA SILVA FARIAS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Considerando que as partes 

se compuseram para por fim ao litígio, conforme petição id. 26000996, 

HOMOLOGO o acordo para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, e o 

faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, “b” 

do CPC/2015. Sem custas, despesas processuais, ou honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensada a intimação 

das partes, consoante Enunciado n. 12 dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, e ao final, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

Togado do Juizado Especial Cível de Rio Branco MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 31 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-38.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI MOREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000410-38.2019.8.11.0052. REQUERENTE: ROSENI MOREIRA 

MAGALHAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

em decorrência de ato ilícito proposta por ROSENI MOREIRA MAGALHAES 

em desfavor de VIVO S.A. Alega a requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela reclamada por um débito no valor R$ 

152,21 (cento e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos) . Afirma que 

não reconhece o referido débito. Requer ao final a declaração de 

inexistência do débito, a exclusão do nome da reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como condenação por danos morais. A empresa 

reclamada alega inexistência dos danos morais, devedor contumaz, bem 

como serem legítimas as cobranças. A negativação dos dados da parte 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito é fato incontroverso nos 

autos. O cerne da questão consiste em verificar se a inclusão do nome da 

parte reclamante no rol dos maus pagadores foi indevida, e principalmente, 

se ensejou os danos morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova. Não se revelam 

na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais 

de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. No caso em 

exame, verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento. O juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de se realizar audiência 

de instrução e julgamento para firmar seu convencimento e proferir 

julgamento a respeito da lide Analisando os autos verifico que a reclamada 

não acostou aos autos quaisquer provas que a parte reclamante tenha 

qualquer responsabilidade de saldar dívida, bem como não comprova a 

relação jurídica entre as partes. Não existe nos autos nenhum documento 

ofertado pela instituição promovida capaz de desconstituir, extinguir ou 

modificar o direito autoral. Não há nenhum documento que comprove a 

relação jurídica entre as partes, bem como nada que comprove o débito. 

Inexistente o débito que justifique a negativação do nome da reclamante, o 

ato praticado pela reclamada é ilícito e enseja sua responsabilização civil. 

O apontamento dos dados da reclamante aos órgãos de proteção ao 

crédito por débito indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja 

a responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o entendimento que 

tem prevalecido na jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA 

NÃO CONTRATADO. CDC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. 

Aplicável, à espécie, as disposições do Código de defesa do consumidor, 

flagrante a relação de consumo estabelecida, nos termos dos artigos 2º e 

3º do CDC. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS Em que pese sustente a 

regularidade das cobranças, em razão da efetiva contratação dos 

serviços, a requerida limitou-se a acostar aos autos "telas de computador" 

unilaterais e ininteligíveis, não se desincumbindo, assim, do ônus que lhe 

impunha o art. 373, II, do NCPC. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. Conforme a 

exegese do art. 14 da legislação consumerista, a responsabilidade do 

prestador de serviço é objetiva. Assim, restando comprovada a falha na 

prestação de serviço, consubstanciada pela negativação indevida do 

nome do demandante, configurada a ocorrência de dano moral in re ipsa, o 

qual independe de comprovação. Apelo desprovido. Unânime. (Apelação 

Cível Nº 70072238397, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2017) No entanto, 

quando aos danos morais, tenho que este merece ser indeferido. 

Conforme extrato anexado a inicial o reclamante possui negativação 

anterior e posterior em seu nome. Neste sentido segue determinação do 

STJ, “in verbis”: “STJ, Súmula nº 385 : “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento ". 

Assim, não há que se falar em condenação por danos morais. Nesse 

sentido segue a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. Dano Moral. Inexistência. Havendo 

legítimas inscrições anteriores ao tempo da negativação que ora se 

contesta, descabe falar-se em indenização por dano moral. Essa é a 

interpretação dada por esta Câmara acerca da Súmula 385 do STJ. Apelo 

desprovido. (Apelação Cível Nº 70073634800, Primeira Câmara Especial 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado 

em 30/05/2017) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO 

CARACTERIZADOS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO PREEXISTENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. 1. 

Não há falar em dano moral, uma vez que a situação de negativação não é 

fato novo na vida do consumidor, haja vista a existência de outras 

inscrições desabonadoras anteriores à questionada. 2. O STJ, por 

ocasião do julgamento do REsp. 1.429.279/MG, de relatoria da Ministra 

Maria Isabel Gallotti, firmou entendimento no sentido de que, nada obstante 

os precedentes que embasam a súmula 385 sejam oriundos de acórdãos 

em que a indenização era pretendida contra cadastros restritivos de 

crédito, o fundamento dos precedentes daquele verbete também pode ser 

aplicado às ações dirigidas contra supostos credores que efetivaram 

inscrições irregulares. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70073111841, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 24/05/2017) Ante o 

exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 
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pedidos para CONDENAR a parte reclamada em obrigação de fazer 

consistente no cancelamento do débito R$ 152,21 (cento e cinquenta e 

dois reais e vinte e um centavos) , bem como a exclusão da negativação 

do nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito quanto ao 

débito discutido. Não há que se falar em condenação por danos morais em 

virtude da aplicação da súmula 385 STJ. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz Togado do Juizado Especial 

Cível de Rio Branco MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 31 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-12.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME MELO DUARTE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUCAS OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000069-12.2019.8.11.0052. REQUERENTE: GUILHERME MELO DUARTE 

ALMEIDA REQUERIDO: JOAO LUCAS OLIVEIRA SOUZA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Reclamação cível, em que a parte autora sustenta que comprou no site 

da parte promovida na Internet, no site MORADA MULTIMARCAS pela rede 

social INSTAGRAN no dia 21 de Novembro de 2018, pagando o valor de 

R$ 601,00 (seiscentos e um reais). No entanto, alega que foi entregue 

tamanho errado, e reencaminhou o produto para troca e não lhe foi 

entregue, pelo que requereu a devolução do valor pago e indenização por 

danos morais. Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada, mas 

deixou de comparecer à sessão de conciliação e de apresentar 

contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, 

DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que 

a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, 

porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados 

pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, 

deixe de comparecer às audiências, além de contestar os fatos 

articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da parte 

promovida, a pretensão de restituição do valor pago pelo produto não 

entregue se mostra devidamente amparada documentalmente, além de não 

haver qualquer fato que coloque em dúvida o direito da parte promovente. 

No que toca a pretensão indenizatória pelos danos morais sofridos, 

embora reconhecida a falha na prestação do serviço decorrente da falta 

de entrega do produto adquirido, por outro lado verifica-se a inocorrência 

de dano extrapatrimonial a ser indenizado, uma vez que o aborrecimento 

gerado não teve maiores proporções. Isto porque, verifica-se que não 

houve sucessivas e inúmeras tentativas de solução a configurar a 

chamada teoria de perda de tempo livre ou transtornos de grandes 

proporções, seja por incontáveis contatos ao fornecedor, seja no âmbito 

de defesa do consumidor (perante o Procon), ou mesmo aguardar meses 

por uma solução. Não foi noticiado qualquer fato ou motivo relevante que 

tenha causado intenso abalo à promovente por consequência da falta de 

entrega do produto adquirido. A classificar o episódio como mero 

aborrecimento, com frequência ocorrem críticas e questionamentos de que 

determinados fatos não podem ser assim considerados. E de fato, casos 

similares a este (produto não entregue ou entregue com atraso) podem 

gerar danos morais, mas a depender do caso concreto, suas 

peculiaridades e as grandes proporções que atinge os transtornos e 

aborrecimentos, o que não se verificou na espécie. Assim, é como este 

juízo considera o presente caso. Em que pesem as razões apresentadas, 

entendo que não há como reconhecer que a parte autora passou a 

conviver com uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, 

humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem propósito, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Aliás, se todos quiserem ganhar sobre todo e 

qualquer contratempo, dissabor, ou situação negativa da vida cotidiana, 

por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos que tornarão 

impossível a vida em sociedade. Não se afirma aqui que as falhas dos 

comerciantes e prestadores de serviços são admissíveis. No entanto, 

deve-se considerar que não houve maiores consequências à sua honra, 

ou estado psicológico, pelo que tenho ser incabível indenização por danos 

morais. Ante o exposto, decreto a revelia da parte promovida, e JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, com o fim de 

CONDENAR a parte reclamada em RESTITUIR à parte autora a importância 

de R$ 669,10 (seiscentos e sessenta e nove reais e dez centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 

1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da data do 

efetivo desembolso. E assim o faço, com resolução de mérito, a teor do 

que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido no prazo de 

30 dias, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz Togado do Juizado Especial Cível de 

Rio Branco MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 31 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-31.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE MARTINS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (REQUERIDO)

FIEDLER E STEIN COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

LAERTES LUIZ ZAMPIER OAB - PR60185 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000210-31.2019.8.11.0052. REQUERENTE: EDILENE MARTINS SILVA 

REQUERIDO: FIEDLER E STEIN COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS 

LTDA - ME, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de ação de indenização por danos matérias e morais, 

em que a parte autora sustenta comprou no site eletrônico do MERCADO 

LIVRE em 26/01/2019, 01 (uma) Cadeira de Rodas para banho em Alumínio 

H1 Ortobras, parcelado no Cartão de Crédito em 02 (duas) parcelas de R$ 

998,45 (Novecentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Cinco 

Centavos), o que totaliza o valor de R$ 1.996,90 (Mil Novecentos e 

Noventa e Seis Reais e Noventa Centavos). Alega que a sua compra foi 

cancelada alguns dias depois, e a reclamada informou que o valor seria 

devolvido na sua fatura de cartão de crédito, contudo o valor não foi 

estornado. Afirma que tentou resolver administrativamente o problema, 

sem êxito, tendo de socorrer-se de demanda judicial para tanto. São 

essas a causa de pedir e pedidos na inicial. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

improcedência da demanda. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. De toda forma, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece competir ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao 

réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No 

caso vertente, a parte autora comprovou a compra efetuada, e o 

respectivo pagamento em favor da reclamada; bem como restou 

incontroverso o cancelamento da compra pela Reclamada; Por outro lado, 

em defesa, a promovida informou e demonstrou que a compra fora 

cancelada, e o valor pago foi estornado em 30/01/2019 (id. 19719239). 

Sendo assim, resta prejudicado o pedido de rescisão e respectiva 

restituição de valor pago. No que toca a pretensão indenizatória pelos 

danos morais sofridos, embora reconhecida a falha na prestação do 

serviço decorrente do cancelamento da compra, por outro lado verifica-se 

a inocorrência de dano extrapatrimonial a ser indenizado, uma vez que o 

aborrecimento gerado não teve maiores proporções. Isto porque, acabou 

cancelando a compra e restituiu o valor pago sem ser compelida 

judicialmente; ou seja, antes mesmo de tomar conhecimento da presente 

ação, já que foi citada somente em, tendo resolvido administrativamente a 

questão sem maiores delongas e consequências. Nestas hipóteses, não 

há como reconhecer a existência do dano alegado: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA VIA INTERNET. NÃO RECEBIMENTO 

DO PRODUTO. VALOR ESTORNADO NA VIA ADMINISTRATIVA. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO. Embora 

compreensível o incômodo gerado pelo evento, não há, nos autos, prova 

de que a situação tenha tido proporções maiores, aptas a ensejar 

indenização por danos morais à autora. O cancelamento da compra, 

somado ao estorno de forma administrativa do valor pago pelo produto, 

por si só, não tem o condão de gerar a indenização pretendida. Trata-se, 

na verdade, de aborrecimentos da vida moderna, ônus a ser suportado 

por todos os que vivem em sociedade e optam por usufruir das facilidades 

e comodidades advindas do comércio eletrônico. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076676592, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018). Ao agir dessa forma, isso demonstra que cumpriu seu dever 

de transparência e informação, e preocupação com o consumidor, ainda 

que transcorrido certo lapso temporal entre a detecção do atraso e o 

efetivo cancelamento e devolução, mas que ocorreu de forma voluntária. 

Ainda, verifica-se que não houve sucessivas e inúmeras tentativas de 

solução a configurar a chamada teoria de perda de tempo livre ou 

transtornos de grandes proporções, seja por incontáveis contatos ao 

fornecedor, seja no âmbito de defesa do consumidor (perante o Procon), 

ou mesmo aguardar meses por uma solução. Não foi noticiado qualquer 

fato ou motivo relevante que tenha causado intenso abalo à promovente 

por consequência do atraso na entrega do produto adquirido. A classificar 

o episódio como mero aborrecimento, com frequência ocorrem críticas e 

questionamentos de que determinados fatos não podem ser assim 

considerados. E de fato, casos similares a este (produto não entregue ou 

entregue com atraso) podem gerar danos morais, mas a depender do 

caso concreto, suas peculiaridades e as grandes proporções que atinge 

os transtornos e aborrecimentos, o que não se verificou na espécie. 

Assim, é como este juízo considera o presente caso. Em que pesem as 

razões apresentadas, entendo que não há como reconhecer que a parte 

autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Aliás, se todos quiserem ganhar 

sobre todo e qualquer contratempo, dissabor, ou situação negativa da vida 

cotidiana, por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos que 

tornarão impossível a vida em sociedade. Não se afirma aqui que as falhas 

dos comerciantes e prestadores de serviços são admissíveis. No entanto, 

deve-se considerar que ao final, a pretensão da parte autora foi atendida, 

sem maiores consequências à sua honra, ou estado psicológico, pelo que 

tenho ser incabível indenização por danos morais. Por fim, eventual 

alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde 

logo é afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos 

Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Ante o exposto, JULGO improcedente o pedido de indenização por danos 

morais. E por consequência, o faço com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto este projeto de sentença à apreciação 

do M.M. Juiz Togado do Juizado Especial Cível de Rio Branco MT, e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga _______________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu 

o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 31 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-43.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO PEREIRA DE MOURA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000011-43.2018.8.11.0052. REQUERENTE: CELIO PEREIRA DE MOURA 

JUNIOR REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Com fundamento no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95, é dispensado o relatório. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS decorrentes de operação de crédito 

em que o autor iniciou tratativas de empréstimo, supostamente com a 

requerida. O autor alegou que necessitando de empréstimo no valor de R$ 

20.000,00 entrou em contato com a requerida para realização da 

operação, para serem pagos em 48 parcelas. Afirmou que assinou o 

contrato (id.11307203) em 02/08/2017, sendo que após a assinatura foi 

solicitado que depositasse, vários valores que totalizou R$ 10.682,43 (dez 

mil seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos), para 

liberação do valor, o que o fez, conforme comprovante anexos a petição 

inicial. Alegou que seria restituído juntamente com depósito do empréstimo. 

Diante dos fatos requer a devolução dos valores depositados e 

indenização por danos morais. A requerida em contestação alega que não 

possui não há assinaturas da empresa no contrato apresentado e que os 

depósitos foram efetuados em contas em nome de pessoas físicas 

distintas, tendo o autor sofrido fraude. A Reclamada alega preliminar de 

ilegitimidade passiva, contudo a preliminar confunde-se com o mérito. 

Passo à análise do mérito. É indiscutível que a relação jurídica existente 

entre as partes é tipicamente de consumo, sujeitando-se as regras 

contidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme determina a 

Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras". DA CONTRATAÇÃO 

Narrou o autor que ao necessitar de empréstimo entrou em contato com a 

requerida para efetivação de contrato via whatsapp. O contrato juntado 

pelo autor notadamente é fraudulento, inicialmente porque preenchido a 

caneta de forma simplória e grosseira sem qualquer tipo de exigência, 

possuindo apenas uma página e sem qualquer credibilidade. No caso dos 

autos, os fraudadores utilizaram-se de recursos grosseiros que permitia 

ao consumidor a constatação da fraude empregada. Ainda, é de 

conhecimento de todos que os bancos e instituições financeiras não 

solicitam depósitos para liberação de valores, e tampouco fazem tratativas 

via aplicativos de celular. Tal situação já poderia ter alertado o autor que 

se tratava de fraude. Neste caso não se pode responsabilizar a requerida 

pela falta de cuidados e zelo por parte do autor na suposta contratação de 

empréstimo. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO RESCISÓRIA. 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. 

PROVA QUE DEMONSTRA O EMPREGO DE FRAUDE GROSSEIRA. 

EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO DE VALORES EM NOME DE PESSOAS FÍSICAS 

PARA A LIBERAÇÃO DE RECURSOS. PRÁTICA NOTICIADA PELO BANCO 

CENTRAL COMO ILEGAL. USO DE LOGOMARCA E MEIO DE OPERAÇÃO 

DIVERSA DA NOTICIADA PELA RÉ EM SEU SITE. PRÁTICAS QUE 

PERMITIAM A CONSTATAÇÃO DA FRAUDE, MEDIANTE POSTULAÇÃO 

DILIGENTE DA CONSUMIDORA. INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 14, §3°, INCISO II, DO CDC. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008008831, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, 

Julgado em 18/09/2018) RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITOS PARA 

LIBERAÇÃO DE VALOR. QUANTIA DEPOSITADA EM NOME DE PESSOA 

FÍSICA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (ART. 14, § 3°, II, CDC). 

CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007461957, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 26/04/2018) A par disso, os depósitos 

realizados pelo autor referentes ao IOF, taxa SELIC e diferenças de 

impostos, exigidos pelos fraudadores foram creditados na conta de 

pessoas físicas, o que por si só evidenciava a fraude empregada. Assim, 

considerando que o caso dos autos revela que a fraude empregada era 

de fácil identificação pelo consumidor, entendo que se impõe a aplicação 

da excludente de responsabilidade, prevista no artigo 14, §3°, inciso II, do 

Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, razão não assiste ao 

autor, sendo improcedente sua pretensão. Diante do exposto, opino, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, pelo 

JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por CELIO 

PEREIRA DE MOURA JUNIOR em face de BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Sem custas, nem honorários 

advocatícios, ante o disposto no caput dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, e ao final, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

Togado do Juizado Especial Cível de Rio Branco MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 31 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000287-74.2018.8.11.0052. REQUERENTE: DURVAL FERREIRA DE JESUS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de ação 

declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, a 

reclamante alega que o Promovente é usuária do celular. Afirma que paga 

o valor de R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), 

e que o serviço foi interrompido no dia 16/07/2018, incorrendo, assim, em 

prejuízos de ordem moral e material. A reclamada alega que não houve 

qualquer interrupção serviço da parte reclamante, sendo indevida a 

condenação em danos morais. Passo a análise do MÉRITO. FUNDAMENTO 

DECIDO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

CPC. A relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza 

consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

(Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço 

e a parte autora como destinatária final, de modo que patente a incidência 

das disposições protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz 

das quais a presente demanda há de ser dirimida. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais em que a parte requerente alega ter ficado 

24 horas sem o serviço de telefonia, por culpa exclusiva da empresa 

requerida. Diante das alegações resta, portanto, analisar se a conduta da 

Promovida se enquadra no exercício regular do seu direito ou, se o prazo 

para o reparo excedeu o limite do razoável. O serviço de telefonia é 

considerado, nos dias atuais, um bem essencial e a suspensão no 

fornecimento provoca dano moral ipso facto, pois o abalo psíquico supera 

a simples órbita do aborrecimento rotineiro. Reconhecida a falha na 

prestação do serviço que causou prejuízos morais à parte recorrente, 

resta quantificar a indenização. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

parte requerida não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera 
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psíquica da parte requerente, decorrente da suspensão do serviço de 

telefonia pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande 

porte. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, 

os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Como não restou comprovado o dano material nos 

autos posto que a parte reclamante não juntou nenhum documento 

comprovando os danos matérias sofridos. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para condenar a Reclamada, a pagar à 

parte Reclamante o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização 

por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, 

desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% 

ao mês, a partir da citação válida. Deixo de condenar a Reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a 

apresentação do cálculo do valor devido visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Sem custas, despesas 

processuais, ou honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, e ao final, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz Togado do 

Juizado Especial Cível de Rio Branco MT, e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 31 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-95.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ERGILA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000154-95.2019.8.11.0052. REQUERENTE: ERGILA MARIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc, Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Passo a decidir o feito com 

arrimo no art. 355, inc. I, do CPC, uma vez que as provas entranhadas no 

processo são suficientes para o deslinde da causa, não havendo 

necessidade de provas orais. Inexistindo preliminares para decidir, passo 

à análise do mérito. O Reclamante alega na petição inicial que solicitou o 

cancelamento do plano de telefonia que mantinha com a empresa 

reclamada no dia 09/10/2018 às 15:57h, sob o protocolo 20185290228487, 

porém, passados alguns dias a Reclamada lhe enviou uma fatura indevida. 

Em contestação, a Reclamada alega que não cometeu nenhum ilícito, pois 

o Reclamante não constava no sistema da empresa a solicitação do 

cancelamento do plano, o que ocasionou a emissão da fatura, razão pela 

qual não há que se falar em danos morais. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifico que o Reclamante formulou o pedido 

de cancelamento. Contudo, a empresa reclamada embora tenha afirmado 

que não foi solicitado o cancelamento a parte reclamante apresentou 

número de protocolo do pedido. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza 

a conclusão de que houve a solicitação de cancelamento do serviço que 

não foi atendida pela empresa reclamada. Contudo, a mera cobrança 

indevida não enseja condenação em danos morais. CIVIL E CDC. SERVIÇO 

DE TELEFONIA. ATIVAÇÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA. PROVADO. 

MERA COBRANÇA NÃO ENSEJA DANO MORAL. 1) Comete ato ilícito e 

responde pelo dever de reparar os prejuízos causados ao consumidor a 

empresa que efetua ativação indevida de linha telefônica, com posterior 

emissão de cobranças indevidas. 2) Por outro lado, a mera cobrança de 

valores, ainda que indevida, não configura dano moral, mas sim mero 

aborrecimento. 3) Recurso conhecido e não provido. 4) Sentença mantida. 

(TJ-AP - RI: 00358619320178030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE 

ASSIS, Data de Julgamento: 19/06/2019, Turma recursal) Ante o exposto, 

nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para CANCELAR o telefone 65 

9.9668-4825 e CONDENAR a Reclamada a restituir o valor das faturas 

pagas após o pedido de cancelamento em dobro, que corresponde ao 

valor de R$ 116,97 (cento e dezesseis reais e noventa e sete centavos), 

que deverá ser corrigido monetariamente INPC/IBGE e acrescido de juros 

legais a partir do desconto indevido; Indefiro do pedido de danos morais; 

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte 

autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, 

sob pena de incidir na multa prevista no art. 475 – J, do CPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, e ao 

final, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

Togado do Juizado Especial Cível de Rio Branco MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 31 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-61.2018.8.11.0052
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GLESIA DE OLIVEIRA CALASSARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000359-61.2018.8.11.0052. REQUERENTE: GLESIA DE OLIVEIRA 

CALASSARA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto etc. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A 

parte Promovida alega preliminar de impossibilidade de inversão do ônus 
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da prova. Contudo, o presente feito trata-se de relação de consumo, nos 

temos dos artigos 2º e 3º do CDC. A Ré está mais apta a provar o 

insucesso da demanda, do que a Autora à demonstrar a sua procedência. 

Logo, está patente a hipossuficiência e vulnerabilidade da consumidora, 

razão pela qual OPINO por deferir a inversão do ônus probatório, em favor 

da Autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Passo ao exame do mérito. A Reclamante 

alega na petição inicial que é cliente da Reclamada da qual contratou um 

“VIVO CONTROLE 2 GB” pós-pago, no entanto, o serviço fornecido foi 

suspenso devido ao atraso no pagamento, contudo após a quitação do 

débito o serviço não foi reestabelecido. A Reclamada, em defesa, afirma 

que a linha da parte reclamante esta ativa, não havendo que se falar em 

dano moral. No que tange à alegação de suspensão do serviço, 

verifica-se assistir razão ao Reclamante, uma vez que juntou comprovante 

de pagamento da fatura e ainda numero de protocolo solicitando a 

continuidade do serviço. Contudo, restou comprovado que mesmo após o 

pagamento e comunicação a reclamada, o serviço não foi reestabelecido. 

Ademais, o Reclamante juntou em sua petição inicial vários protocolos de 

atendimento, comprovando ter acionado a Reclamada para reclamar da má 

prestação do serviço, a qual, por sua vez, sequer se dignou a se 

manifestar sobre a natureza das reclamações protocoladas. Logo, 

torna-se evidente o defeito na prestação do serviço, visto que a 

Reclamada não se dignou a cumprir aquilo que ela própria ofereceu e 

contratou com o Reclamante, ante a demora no atendimento das 

solicitações de vistoria feitas pelo mesmo, deixando-o sem o serviço 

contratado. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo Reclamante 

decorrente do descaso, desconforto, aflição e transtornos a que fora 

submetida pela Reclamada é, sem sombra de dúvida, passível de 

indenização. Corroborando: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. (...). FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 

ARBITRADO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência 

desta Corte Superior, a alteração do quantum estabelecido a título de 

indenização por danos morais somente é possível, em sede de especial, 

nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem 

revelar-se irrisória ou exorbitante. (...). 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 431622 PR 2013/0373091-9, 

Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2014)”. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

por rejeitar a preliminar arguida e pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

constantes na ação e o faço para: CONDENAR a Reclamada a indenizar 

ao Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação. Mantenho a 

liminar concedida no id. 17994359. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a Súmula 

nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o 

art. 55, “caput”, da LJE. Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, 

e ao final, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz Togado do Juizado Especial Cível de Rio Branco MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 31 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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(ADVOGADO(A))
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000339-70.2018.8.11.0052. REQUERENTE: ISABELA CAROLINE 

FERREIRA MACHADO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto etc. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A 

parte Promovida alega preliminar de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova. Contudo, o presente feito trata-se de relação de consumo, nos 

temos dos artigos 2º e 3º do CDC. A Ré está mais apta a provar o 

insucesso da demanda, do que a Autora à demonstrar a sua procedência. 

Logo, está patente a hipossuficiência e vulnerabilidade da consumidora, 

razão pela qual OPINO por deferir a inversão do ônus probatório, em favor 

da Autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Passo ao exame do mérito. A Reclamante 

alega na petição inicial que é cliente da Reclamada e que contratou serviço 

de linha pós-paga no valor de R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e noventa 

centavos), e seu telefone foi bloqueado por suspeita de fraude pela 

reclamada. A Reclamada, em defesa, afirma que a linha da parte 

reclamante esta ativa, não havendo que se falar em dano moral. No que 

tange à alegação de suspensão do serviço, verifica-se assistir razão ao 

Reclamante, uma vez que alega que seu número foi bloqueado por 

suspeita de fraude, contudo a empresa reclamada nada fez para resolver 

o problema da consumidora. Demostrando a falha na prestação de 

serviço. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA TELEFÔNICA. DANOS 

MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 

9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e 

tempestivo. Pretensão de indenização por danos morais em razão de 

suspensão indevida dos serviços de telefonia. Recurso da ré visando à 

reforma da sentença de procedência do pedido. 2 - Responsabilidade civil. 

Dano moral. Telefonia. A suspensão indevida da prestação do serviço de 

telefonia, serviço considerado essencial (Lei n. 9.472/1997), enseja a 

reparação por danos morais, pois representa transtorno na vida do 

usuário em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e 

econômicas na atualidade. Precedentes: (AgInt no AREsp 1183603 / MS, 

2017/0259529-8, Relator (a), Ministra ASSUSETE MAGALHÃES e 

Processo 07101343520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA 

BEZERRA). O atraso no pagamento das faturas de maio e junho não 

justifica a suspensão dos serviços, que se deu em abril, quando o autor 

estava em dia com suas obrigações contratuais (ID. 10996287). 3 - Valor 

da condenação. Redução. A indenização por danos morais deve atender 

aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a 

extensão do dano. Nesse quadro, considerando que o serviço ficou 

suspenso por apenas 9 (nove) dias, e que não há demonstração de 

outros desdobramentos na esfera íntima do autor, é devida a redução da 

condenação para a monta de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor 

que melhor se adequa às circunstâncias do caso concreto. Sentença que 

se reforma para reduzir o valor da indenização por danos morais. 4 - 

Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 

9 . 0 9 9 / 1 9 9 5 .  J  ( T J - D F  0 7 0 7 5 5 2 3 3 2 0 1 9 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0707552-33.2019.8.07.0003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 10/10/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 24/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o 

Reclamante juntou em sua petição inicial vários protocolos de atendimento, 

comprovando ter acionado a Reclamada para solicitar a reativação da sua 

linha e informar a má prestação do serviço, a qual, por sua vez, sequer se 

dignou a se manifestar sobre a natureza das reclamações protocoladas. 
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Logo, torna-se evidente o defeito na prestação do serviço, visto que a 

Reclamada não se dignou a cumprir aquilo que ela própria ofereceu e 

contratou com o Reclamante, ante a demora no atendimento das 

solicitações de vistoria feitas pelo mesmo, deixando-o sem o serviço 

contratado. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo Reclamante 

decorrente do descaso, desconforto, aflição e transtornos a que fora 

submetida pela Reclamada é, sem sombra de dúvida, passível de 

indenização. Corroborando: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. (...). FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 

ARBITRADO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência 

desta Corte Superior, a alteração do quantum estabelecido a título de 

indenização por danos morais somente é possível, em sede de especial, 

nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem 

revelar-se irrisória ou exorbitante. (...). 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 431622 PR 2013/0373091-9, 

Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2014)”. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

por rejeitar a preliminar arguida e pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

constantes na ação e o faço para: CONDENAR a Reclamada a indenizar 

ao Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação. Preclusa a 

via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no 

requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida 

para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a 

Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Certifique-se o trânsito em 

julgado desta decisão, e ao final, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações. Intime-se. Cumpra-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz Togado do Juizado Especial Cível de 

Rio Branco MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 31 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-76.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO DE FATIMA OLIVEIRA FARIAS (REQUERENTE)

ANTONIO FREIRE DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000304-76.2019.8.11.0052. REQUERENTE: ANTONIO FREIRE DE FARIAS, 

MARIA DO ROSARIO DE FATIMA OLIVEIRA FARIAS REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Visto etc. Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com 

as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade 

da produção de prova oral. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA A parte Promovida alega preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova. Contudo, o presente feito 

trata-se de relação de consumo, nos temos dos artigos 2º e 3º do CDC. A 

Ré está mais apta a provar o insucesso da demanda, do que a Autora à 

demonstrar a sua procedência. Logo, está patente a hipossuficiência e 

vulnerabilidade da consumidora, razão pela qual OPINO por deferir a 

inversão do ônus probatório, em favor da Autora, nos termos do art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Passo ao exame do mérito. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência. 

A Reclamante alega na petição inicial que é cliente da Reclamada e que 

contratou serviço de linha pós-paga, em plano família, que está 

cadastrado os dois Promoventes. Afirma que no dia 12/04/2019 os 

telefones de ambos foram bloqueados, sem utilização de chamadas e 

internet, imotivadamente. A Reclamada, em defesa, afirma que a linha da 

parte reclamante esta ativa, não havendo que se falar em dano moral. 

Ocorre que a empresa reclamada alega que não há qualquer problema 

com a linha telefônica, contudo os documentos juntados aos autos, 

apenas comprovam a fatura de consumo, sem o relatório de chamadas, a 

fim de demostrar a efetiva utilização pelos Promoventes. No que tange à 

alegação de suspensão do serviço, verifica-se assistir razão ao 

Reclamante, uma vez que alega que seu número foi bloqueado, contudo a 

empresa reclamada nada fez para resolver o problema da consumidora. 

Demostrando a falha na prestação de serviço. DIREITO CIVIL. CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DA 

LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1 - Na 

forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso 

próprio, regular e tempestivo. Pretensão de indenização por danos morais 

em razão de suspensão indevida dos serviços de telefonia. Recurso da ré 

visando à reforma da sentença de procedência do pedido. 2 - 

Responsabilidade civil. Dano moral. Telefonia. A suspensão indevida da 

prestação do serviço de telefonia, serviço considerado essencial (Lei n. 

9.472/1997), enseja a reparação por danos morais, pois representa 

transtorno na vida do usuário em face da relevância de tal serviço para as 

relações sociais e econômicas na atualidade. Precedentes: (AgInt no 

AREsp 1183603 / MS, 2017/0259529-8, Relator (a), Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES e Processo 07101343520178070016, Relator: FABRÍCIO 

FONTOURA BEZERRA). O atraso no pagamento das faturas de maio e 

junho não justifica a suspensão dos serviços, que se deu em abril, quando 

o autor estava em dia com suas obrigações contratuais (ID. 10996287). 3 - 

Valor da condenação. Redução. A indenização por danos morais deve 

atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar 

a extensão do dano. Nesse quadro, considerando que o serviço ficou 

suspenso por apenas 9 (nove) dias, e que não há demonstração de 

outros desdobramentos na esfera íntima do autor, é devida a redução da 

condenação para a monta de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor 

que melhor se adequa às circunstâncias do caso concreto. Sentença que 

se reforma para reduzir o valor da indenização por danos morais. 4 - 

Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 

9 . 0 9 9 / 1 9 9 5 .  J  ( T J - D F  0 7 0 7 5 5 2 3 3 2 0 1 9 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0707552-33.2019.8.07.0003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 10/10/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 24/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não 

bastasse tal fato, ainda restou demostrado que a empresa reclamada 

alega, na manifestação de id. 21445068, que o problema pode se dar em 

razão do Chip não estar cadastrado. Contudo, o problema apontado pelos 

reclamantes foi nos dois números de telefone utilizados pelos 

Promoventes. Ademais, o Reclamante juntou em sua petição inicial vários 

protocolos de atendimento, comprovando ter acionado a Reclamada para 

solicitar a reativação da sua linha e informar a má prestação do serviço, a 

qual, por sua vez, sequer se dignou a se manifestar sobre a natureza das 

reclamações protocoladas. Logo, torna-se evidente o defeito na prestação 

do serviço, visto que a Reclamada não se dignou a cumprir aquilo que ela 

própria ofereceu e contratou com o Reclamante, ante a demora no 

atendimento das solicitações de vistoria feitas pelo mesmo, deixando-o 

sem o serviço contratado. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo 

Reclamante decorrente do descaso, desconforto, aflição e transtornos a 

que fora submetida pela Reclamada é, sem sombra de dúvida, passível de 

indenização. Corroborando: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. (...). FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS 
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CONFIGURADOS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 

ARBITRADO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência 

desta Corte Superior, a alteração do quantum estabelecido a título de 

indenização por danos morais somente é possível, em sede de especial, 

nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem 

revelar-se irrisória ou exorbitante. (...). 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 431622 PR 2013/0373091-9, 

Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2014)”. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

por rejeitar a preliminar arguida e pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

constantes na ação e o faço para: CONDENAR a Reclamada a indenizar 

aos Reclamantes pelos danos morais sofridos, no valor total de R$ 

3.000,00 (três mil reais), sendo 1/2 (metade) em favor da cada, o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir da citação. Mantenho a liminar concedida 

no id. 19523187. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do 

cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, 

intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo 

de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do 

NCPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, e ao final, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz Togado do 

Juizado Especial Cível de Rio Branco MT, e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 31 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-05.2018.8.11.0052
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LUCINEIA MARCULINA VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000311-05.2018.8.11.0052. REQUERENTE: LUCINEIA MARCULINA VIDAL 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Inexistindo preliminares, passo 

ao exame do mérito. A Reclamante alega na petição inicial que contratou 

plano de telefonia, no valor de R$ 32,99 (trinta e dois e noventa e nove), 

contudo, antes de terminar um mês de utilização solicitou o cancelamento 

através do protocolo 20185180344088, devido insatisfação no serviço da 

ré. Contudo a empresa cobrou multa de fidelidade que a reclamante afirma 

não ter pactuado. A Reclamada, em sua defesa, alega que as cobranças 

são devidas e decorrem da utilização dos serviços, sendo omissa quanto 

a legalidade da cobrança da multa por fidelização. Analisado o processo e 

os documentos que o instruem, verifico que a Reclamante entrou em 

contato com a Reclamada (20185180344088) solicitando o cancelamento, 

e pagou a fatura do mês utilizado conforme comprovante de id. 15800550. 

Desta feita, diante da falha na prestação do serviço incabível aplicação de 

multa de fidelização, tendo em vista que foi a empresa quem deu causa ao 

cancelamento do contrato, motivo pelo qual a cobrança da mesma deverá 

ser desconstituída, além de não ter apresentado o contrato que demonstre 

a legalidade/previsibilidade da cobrança. Corroborando: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. ACRÉSCIMO NO VALOR DAS 

FATURAS INJUSTIFICADO. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. MULTA DE 

FIDELIZAÇÃO DESCABIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Alega a 

autora a alteração indevida no valor do plano OI TV, de R$49,90 para 

R$71,19, e a impossibilidade de cancelamento da assinatura através do 

sistema de call center. Sobreveio sentença em fls. 65/67, julgando 

parcialmente procedente a demanda, determinando o direito da autora a 

rescindir o contrato sem pagar a multa de fidelização, e invalidando as 

faturas a partir do mês de agosto de 2013. Competia à requerida afastar o 

direito do demandante, consoante inciso II, do artigo 333, do CPC, ônus do 

qual não se desincumbiu, apresentando defesa genérica, e telas 

sistêmicas consideradas evidências unilateral. A ausência de provas 

consistentes leva o juízo a acolher as alegações da consumidora. A falha 

na prestação de serviço da ré permite a rescisão contratual sem a 

incidência da multa de fidelização. RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível 

Nº 71005429758, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 01/03/2016). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71005429758 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de 

Julgamento: 01/03/2016, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/03/2016). PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDOS 

DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. CLÁUSULA DE 

FIDELIDADE. LEGALIDADE. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO 

INADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE EXPRESSA 

PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. 

Admite-se o julgamento antecipado da lide, quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova oral. 2. Não demonstrada a ilicitude da 

conduta da ré, indevida qualquer indenização. 3. O artigo 40 da Resolução 

n.º 477/2007 da Anatel autoriza o estabelecimento de prazo de carência 

para permanência do usuário, de sorte que legal a cláusula de fidelidade 

que, uma vez descumprida, torna exigível a multa contratual. Necessidade, 

no entanto, de expressa previsão contratual para se admitir a cobrança da 

multa de fidelização, o que não ocorreu, na espécie. Recurso parcialmente 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 3 3 8 5 6 2 7 2 0 1 0 8 2 6 0 5 7 6  S P 

0033856-27.2010.8.26.0576, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 

22/07/2014, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/07/2014). Outrossim, deixo de condenar em danos morais a empresa 

reclamada, uma vez que a simples cobrança indevida não autoriza a 

condenação por danos morais. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA a presente ação para: 

DECLARAR inexistente a multa por fidelização. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, e ao 

final, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

Togado do Juizado Especial Cível de Rio Branco MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 31 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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MATILDE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000178-60.2018.8.11.0052. REQUERENTE: MATILDE FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: NILZA FERREIRA DA SILVA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Nota-se que a parte 

promovida foi regularmente citada, mas deixou de comparecer à sessão 

de conciliação, contudo apresentou contestação, tornando-se, dessa 

forma, revel. Em que pese a manifestação nos autos, de que a reclamante 

estava doente, não foi juntado atestado médico pela reclamada, indefiro os 

pedidos de redesignação de audiência. Por tais razões, DECRETO-LHE a 

revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que a garantia da 

ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, 

faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela 

parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe 

de comparecer às audiências, além de contestar os fatos articulados pelo 

autor, prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução 

do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Nesse sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, 

quando leve a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de 

provar os fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção 

de prova pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Apenas para situar a questão, trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais com 

pedido de tutela antecipada em que a parte promovente sustenta a 

necessidade de remoção de árvore do terreno vizinho, que põe a 

segurança do seu imóvel em risco. A parte Ré arguiu preliminar de 

incompetência deste Juizado em processar e julgar a causa, a meu ver, 

com razão. O cerne da questão consiste em verificar se o imóvel da 

reclamada corre risco com a manutenção da árvore Cedro de 40 metros 

de altura no quintal de sua irmã, ora, Promovida. Mas para isso, concluo 

que o único meio de prova apto a comprovar o alegado pela parte autora é 

a perícia técnica. Portanto, trata-se de prova complexa, o que foge à 

alçada deste Juizado. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem 

julgar ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o 

art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: “O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas(...)”. E ainda, no sentido da 

complexidade da prova, o Enunciado 54 do FONAJE: ENUNCIADO 54 – A 

menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida 

pelo objeto da prova e não em face do direito material. Portanto, deverá a 

parte autora, caso queira, interpor a presente ação no juízo competente 

para possibilitar a realização de tal meio de prova (perícia). Diante do 

exposto, DECRETO A REVELIA da reclamada e conforme dispõe os arts. 

3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, EXTINGO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Revogo a liminar de id. 13585823. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Certifique-se 

o trânsito em julgado desta decisão, e ao final, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações. Intime-se. Cumpra-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz Togado do Juizado Especial 

Cível de Rio Branco MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 31 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-89.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDI SAIMONTON LOURES DE LAET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000038-89.2019.8.11.0052. REQUERENTE: KENEDI SAIMONTON LOURES 

DE LAET REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. DA 

ANÁLISE DO PEDIDO QUANTO AO VALOR DA CAUSA O reclamante 

pleiteou a restituição do valor de R$ 635,20 e condenação em danos 

morais no valor de 15.000,00, delimitando o proveito econômico 

pretendido. Em casos semelhantes, já se manifestou doutrina e 

jurisprudência: “Tem, efetivamente, prevalecido na jurisprudência o 

entendimento de que é irrelevante que o pedido de indenização por dano 

moral tenha sido proposto de forma genérica, uma vez que cabe ao 

prudente arbítrio do juiz a fixação do quantum a título de reparação. 

Deve-se ter em mente que a estimativa do valor do dano, na petição inicial, 

não confere certeza ao pedido, sendo a obrigação do réu de valor 

abstrato, que depende de assinatura e de arbitramento judicial. (RT 

760:310 e 730:307)” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade 

civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. P. 681.) Nesse peculiar, OPINO por 

indeferir o aludido pedido, uma vez que o artigo 330, §1º, II do CPC, permite 

pedido genérico em algumas situações específicas, como, por exemplo, 

deixar ao arbítrio do magistrado o valor a ser arbitrado à título de 

indenização por danos morais. Assim, o Autor atribuiu à causa, o valor 

econômico referente ao valor que pretende ver restituído. Não existindo 

mais preliminares, passo ao julgamento antecipado da lide. Nota-se que a 

parte promovida foi regularmente citada e intimada, mas deixou de 

comparecer à sessão de conciliação, porém apresentou contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia 

na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que a garantia da ampla 

defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se 

ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de comparecer 

às audiências, além de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das 

partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, 

indeferindo de forma fundamentada, as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Nesse sentido, necessário acrescentar que “a falta de 

contestação, quando leve a que se produzam os efeitos da revelia, 

exonera o autor de provar os fatos deduzidos como fundamento do 

pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo proceder o 

julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos trazidos com 
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a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma diversa do nela 

narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte e não se firmar 

em presunção que se patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in 

Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. 

Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 

nota 6, pg. 422). Partindo dessa premissa, os fatos alegados pela parte 

reclamante somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Mérito. Aduz na inicial que o Autor que 

realizou empréstimo com a empresa reclamada, porém após a quitação 

continuou sendo descontado valores do seu salário. Afirma mais que 

diante dessa arbitrariedade não restou alternativa a não ser ajuizar a 

presente ação. Com a exordial juntou documentos. Em defesa a 

Requerida, arguiu preliminares acimas citadas e no mérito, em suma 

contesta pelo exercício regular do direito, pelo fato da parte ter contratado 

os serviços de cartão de crédito consignado junto a Requerida e para 

demonstrar anexa o Termo de Adesão – cartão de crédito consignado, 

devidamente assinado pela Reclamante demonstrando a contratação. 

Examinando o conjunto probatório, observa-se que a parte Requerida 

juntou aos autos a Proposta de Adesão – cartão de Crédito consignado 

(id. 25041564), onde demonstra a contratação dos serviços de cartão de 

crédito, bem como a existência da autorização para desconto mensal na 

remuneração para o pagamento do valor correspondente ao mínimo da 

fatura mensal do cartão, referente a reserva de margem consignável – 

RMC, conforme observa-se do item IV da cláusula “autorização para 

desconto”, assim demonstrando que a Requerente estava ciente da 

referida contratação. Observa-se ainda do contrato as condições de 

utilização e emissão de cartão, onde por sua vez a parte autora também 

estava ciente pela realização de saque mediante débito no cartão de 

crédito. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes, referente a emissão do 

cartão, para efetuar o saque do valor consignado, bem como do seu 

desconto em folha de pagamento. EMENTA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO –PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA 

REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE 

CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO 

DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – 

ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE 

CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de prova 

essencialmente documental, desnecessária a produção de prova oral. Não 

havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas 

produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento 

antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da 

simplicidade, celeridade e economia processual. Não há se confundir 

fundamentação concisa com ausência de fundamentação. O magistrado 

não é obrigado a se utilizar de extensa fundamentação para expor seu 

convencimento, bastando que o faça de forma concisa e clara quanto aos 

motivos que formaram sua convicção, ainda mais quando a própria inicial é 

contraditória ao narrar os fatos. Outrossim, é pacífico o entendimento de 

que o magistrado não é obrigado a enfrentar um a um os argumentos 

invocados pelas partes, bastando que exponha com clareza os 

fundamentos utilizados para a formação de sua convicção. O contrato faz 

lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo 

porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do 

homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação 

quando o contrato é expresso quanto ao produto contratado, cujas letras 

estão em posição de destaque. Havendo a comprovação da contratação 

mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos 

relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito , a improcedência se impõe, 

não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de 

provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização 

expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de 

ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular 

de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do 

Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001367-08.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) 

Assim, não há o que falar da inexistência da contratação, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Requerida. Deste modo, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Dessa forma, havendo demonstração inequívoca 

da culpa exclusiva da consumidora, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Destarte, no que se refere 

ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, inciso I, 

do NCPC, exigindo da parte Requerente sua plena demonstração, sob 

pena de improcedência da reclamação, ou seja, competia a parte 

Requerente comprovar que não utilizou do cartão de crédito para efetuar o 

saque do valor consignado. Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, a 

improcedência da ação se impõe. Dispositivo Diante disso, e por tudo mais 

que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

pelo não acolhimento da preliminar, e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos da exordial. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz Togado do Juizado Especial Cível de Rio Branco MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 31 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-98.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSADABE CHAVES CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSADABE CHAVES CAETANO OAB - MT22515/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000794-98.2019.8.11.0052. REQUERENTE: JOSADABE CHAVES 

CAETANO REQUERIDO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos 

etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de Ação de indenização 

cumulada com pedido de danos materiais e morais, em que a parte autora 

sustenta que contratou serviço de assinatura de revista, contudo, jamais 

foram entregues no seu endereço. Afirma que entrou em contato com a 

empresa para resolver o problema apontando os números de protocolo e 

nada foi resolvido. Passo ao mérito. Analisando os autos, verifico que a 

promovida não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou 

contestação. Diante disso, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da 

Lei 9.099/95. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma 

obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de 

contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte 

haja com contumácia, ou seja, deixe de comparecer às audiências, além 

de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que ela 

pode ser afastada em algumas hipóteses, tais como a existência de outros 

réus que contestem a ação (art. 345, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015), como o presente caso, já que o reclamado Bradesco 

compareceu à audiência e apresentou defesa. Pelas argumentações 

trazidas pelo reclamante é possível extrair a veracidade, pois, efetuou a 
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cobrança de parcelas no valor de R$ 59,90, conforme faturas anexa, 

porém a Reclamada não prestou o serviço de assinatura da revista, A 

propósito o fato é irrefutável à luz dos documentos trazidos na inicial, em 

especial, os extratos da conta corrente juntado aos autos. No caso, 

outrossim, é inegável a aplicação do CDC qualificando, destarte, a 

responsabilidade da ré como objetiva, ainda que, no caso, ficasse 

evidenciada a sua negligência (modalidade de culpa) na aferição do 

efetivo pagamento efetuado pela reclamante, sem que o produto (revistas) 

fosse fornecido. A rigor no dano moral, a reparação não-patrimonial surge 

no instante em que o ser humano suporta um constrangimento que, no 

caso em tela, não lhe era exigível razão pela qual absorve a dor interna 

desnecessariamente. A propósito, o dano moral é o prejuízo que afeta o 

ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Não é qualquer dissabor 

comezinho da vida que pode acarretar a indenização, mas aquele que 

ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de 

comportamento ou, como Sílvio de Sávio Venosa define “um desconforto 

comportamental a ser examinado em cada caso” (Direito Civil, 

responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2ª, volume 4º, São Paulo). 

Ainda na feliz afirmação de Walter Moraes “o que se chama de dano moral 

é, não um desfalque no patrimônio, nem mesmo a situação onde só 

dificilmente se poderia avaliar o desfalque, senão a situação onde não há 

ou não se verifica diminuição alguma. Pois se houve diminuição no 

patrimônio, ou se difícil ou mesmo impossível avaliar com precisão tal 

diminuição, já há dano, e este pode ser estimado por aproximação (art. 

1533); e logo será supérflua a figura do dano moral” (RT 650/64). Na 

situação descrita na inicial vislumbro situação em que possa caracterizar 

dano moral já que o reclamado, de forma injustificada e diante da 

ineficiência do seu serviço, a par da existência do contratado, o fez 

(reclamante) suportar tamanho constrangimento e aborrecimentos, 

inclusive com o pagamento de serviço não prestado, que esta sendo 

debitado na conta do Promovente. Dessa forma, é inegável que a conduta 

da reclamada provocou desgastes emocionais ao reclamante, razão pela 

qual, em decorrência de sua ilicitude, deverá ser obrigado a ressarcir o 

prejuízo moral. Quanto ao precium doloris, esclareço que a lei não prevê 

padrão para aferição do valor indenizatório na hipótese de ressarcimento 

moral, senão o genérico para os casos de prática de ilícito. Em tal 

ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento cabível segundo o que dispõe o 

artigo 946 do Código Civil. Assim comprovado o abalo emocional, 

valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar 

a condição econômica do reclamante, da reclamada arbitro a indenização 

por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Nesse sentido, o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pacificou a matéria: “O 

arbitramento do dano fica ao inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em 

cada caso, deve atender a repercussão econômica dele, a dor 

experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do ofendido” (RT 

717/126). Com relação ao pedido de dano material no valor das parcelas 

pagas e das revistas não recebidas no valor de R$ 718,80 (setecentos e 

dezoito reais e oitenta centavos), deve restituir. Ante o exposto, e por 

tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, I do CPC, decreto 

à revelia da reclamada e OPINO PELO JULGAMENTO PROCEDENTE do 

pedido do reclamante em face da reclamada para condená-la a: 1) pagar a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, acrescidos 

de juros mensais de 1%, incidindo desde a citação, corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, a partir da sentença; 2) determinar a 

restituição do valor de R$ 718,80 (setecentos e dezoito reais e oitenta 

centavos), acrescidos de juros de 1%, incidindo desde o evento danoso e 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC a partir do efetivo prejuízo. 

Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, e ao final, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz Togado do 

Juizado Especial Cível de Rio Branco MT, e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 31 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-62.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

PITTERSON MENDES LAMARAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

MARTA DELMONDES PEIXOTO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000249-62.2018.8.11.0052. REQUERENTE: PITTERSON MENDES 

LAMARAO REQUERIDO: MOTOS MATO GROSSO LTDA, MARTA 

DELMONDES PEIXOTO - ME Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. DA PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO 

JUSTIÇA GRATUITA Rejeito a preliminar referente à impugnação do pedido 

de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para 

o requerimento de gratuidade ocorre quando da interposição de recurso 

inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o 

requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase 

que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação da Lei 

9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. 

INÉPCIA DA INICIAL Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que 

ausente qualquer vício capaz de ensejá-la, conforme previsão do 

parágrafo único do art. 330 do CPC, in verbis: “§ 1º Considera-se inepta a 

petição inicial quando: I - Ihe faltar pedido ou causa de pedir; II – o pedido 

for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.” Rejeito a 

preliminar de perda superveniente do objeto da ação arguida pelas 

Reclamadas, tendo em vista que a presente demanda se trata de 

indenização por danos morais e materiais em decorrência da demora no 

conserto do veículo sinistrado, e não ação de obrigação de fazer para 

entrega do referido bem. Rejeito, por fim, a preliminar de carência da ação 

afirmando trata-se de fato do produto, a qual se confunde com o mérito, 

sendo com ele julgada. Ultrapassada a análise das preliminares, passo ao 

mérito. O Reclamante sua petição inicial alega que na data de 28/05/2018, 

seu veículo apresentou defeito e foi solicitado 15 dias para reparo, 

contudo, a empresa reclamada somente realizou a entrega em 60 dias. 

Afirma que passados os 15 (quinze) dias buscou a concessionária, 

quando foi informado que era necessário mais 15 dias para conclusão do 

serviço, pleiteando indenização por dano moral em virtude da demora. A 

Reclamada, em defesa, afirma que o Promovente deixou a moto no dia 

11/06/2018 e os reparos foram realizados em 30 dias. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que restou 

comprovado que o veículo foi deixado na 11/06/2018. No documento de id. 

16329640, estabelece previsão de entrega dia 11/07/2018, e o documento 

de id. 16329942, comprova que a entrega se deu 31/10/2018. Saliento 

também que a Reclamada não impugna a alegação de que ficou acordado 

o prazo de 15 (quinze) dias para reparo no veículo, restando provado que 

o veículo do Reclamante permaneceu junto à primeira Reclamada por mais 

de 30 dias. Registro, por último, que é injustificável que a Promovida 

estabeleça prazo de 30 dias para conserto da motocicleta de forma 

injustificável. Desta forma, em que pesem as justificativas apresentadas 

pelas Reclamadas, o prazo de 30 dias para conserto e entrega do veículo 

representa prazo excessivo, o que configura claramente defeito na 

prestação do serviço, devendo as mesmas responder pelos danos 

sofridos pelo Reclamante. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO. ATRASO INJUSTIFICADO 

NA REMESSA DAS PEÇAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA 

DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELA 

ESCOLHA DO AGENTE AUTORIZADO. 1. No caso em exame pretende a 

parte autora o recebimento de indenização por danos materiais e morais 
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decorrentes da demora no conserto de veículo, ante a não remessa das 

peças da montadora a concessionária que realizaria os reparos no 

automóvel. 2. O retardo no conserto do veículo decorreu do atraso na 

remessa das peças da montadora para a concessionária autorizada. 

Assim, aquela também é responsável pela referida demora perante o 

consumidor, uma vez que nos termos do art. 18 do Código de Defesa do 

Consumidor todos os fornecedores respondem de forma solidária pelos 

produtos que ajudam a por no mercado. 3. Ainda, como a oficina que 

realizaria o conserto do veículo era credenciada da seguradora, esta 

também se torna co-responsável por eventual má prestação do serviço. 4. 

Assim, apurada a existência de responsabilidade das demandas pelo 

atraso injustificável no conserto do veículo, passa-se a análise dos danos 

suportados pela parte autora. 5. Dos danos morais. A parte autora logrou 

comprovar os fatos articulados na exordial, no sentido da demora 

injustificada no conserto do veículo. 6. Comprovada a falha na prestação 

do serviço, as demandadas devem ser responsabilizadas pelos referidos 

atos. 7. No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão 

imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que 

possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as 

consequências da conduta da ré, decorrendo aquele do próprio fato. 

Conduta ilícita das demandadas que faz presumir os prejuízos alegados 

pela parte autora, é o denominado dano moral puro. 8. O valor a ser 

arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta o 

princípio da proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a 

capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta 

ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do 

dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em 

enriquecimento ilícito. 9. Indenização por danos morais majorada para R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. Dado provimento ao apelo. 

(Apelação Cível Nº 70065049280, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 30/09/2015). Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

c/c o art. 18, da Lei n° 8.078/90 (CDC), OPINO pela rejeição das 

preliminares arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO e o faço 

para: CONDENAR as Reclamadas solidariamente pagarem o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) ao reclamante pelos danos morais sofridos, valor 

este que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir da citação. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 

18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz Togado do Juizado Especial Cível de Rio Branco MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 31 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001061-33.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ARMOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ARMOA OAB - MT10372-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA DELL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que intimo a parte autora para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, por intermédio do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao para o cumprimento 

do ato ou informe que providenciará meios para o cumprimento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18082 Nr: 842-91.2006.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Brigida Correa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:1553487 matricu

 Certifico que os autos foram desarquivados, intimo a parte Requerente 

para manifestar o que entender de direito, no prazo legal.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50702 Nr: 632-30.2012.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Bezerra Leistner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GUSTAVO BEZERRA LEISTNER, Rg: 

23861300-9, Filiação: Francisca Bezerra Leistner, data de nascimento: 

09/02/1977, brasileiro(a), natural de São Paulo-SP, solteiro(a), artesão, 

Telefone 11-3903-6632. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.1.DEFIRO o pleito Ministerial retro no sentido de 

determinar a expedição de ofícios às concessionárias de serviço público 

(v.g. Vivo, Tim, Oi, Claro, Sky, Energisa etc.) para que informem eventuais 

endereços do réu constantes de seus respectivos bancos de 

dados:2.Localizado(s) endereço(s) distinto(s) daquele(s) objeto de 

tentativa de citação anterior, desde logo DETERMINO a expedição de novo 

mandado citatório ao(s) endereço(s) fornecidos;3.Infrutífera tentativa de 

localização de endereço(s) do réu, desde logo DETERMINO a sua citação 

por edital, nos termos do art. 363, § 1º do Código de Processo 

Penal;4.Decorrido o prazo de citação por edital sem o comparecimento do 

réu aos autos, DETERMINO a suspensão do processo e do prazo 

prescricional pelo prazo da prescrição em abstrato do crime em tela, a ser 

fiscalizado pela Secretaria da Vara.5.Ciência ao MPE.6.Cumpra-se.7.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Henrique da Silva 

, digitei.

Rosário Oeste, 30 de janeiro de 2020

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53243 Nr: 1352-60.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Rodrigo de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENEDITO RODRIGO DE SANTANA, Rg: 

1239477-7, Filiação: Ponceana Pereira Nunes e Calixto Rodrigues de 

Santana, data de nascimento: 08/04/1978, brasileiro(a), natural de 

Jangada-MT, solteiro(a), eletrecista, Telefone 65-9659-2525. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Processo n.º 1352-60.2013.811.0032Código n.º 52243Vara 

ÚnicaDECISÃOVistos.Considerando que o réu atualmente se encontra em 

local incerto e não sabido, DEFIRO o pleito Ministerial a fim de promover a 

expedição de ofícios às Operadoras de Telefonia Móvel solicitando 

informações eventualmente existentes em seus bancos de dados. 

INDEFIRO o pleito de pesquisa junto ao DETRAN/MT, uma vez que o 

sistema RenaJud permite tão somente a localização de veículo de 

titularidade do pesquisado. Outrossi, INDEFIRO a pesquisa por meio do 

Sistema BacenJud, uma vez que não consta dos autos o CPF do 

denunciado, necessário para referida diligência.Restando frutífera 

qualquer das pesquisas, cumpra-se de forma imediata a citação do 

acusado acima mencionado.Não sendo localizado nenhum endereço, nos 

termos do artigo 361, do Código de Processo Penal, expeça-se edital de 

citação do réu com prazo de 15 dias.Decorrido o prazo da citação 

editalícia sem que o Denunciado atenda o chamado deste Juízo, desde já 

determino a SUSPENSÃO do processo e do respectivo prazo 

prescricional, nos moldes do art. 366 do CPP.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Henrique da Silva 

, digitei.

Rosário Oeste, 30 de janeiro de 2020

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65323 Nr: 608-60.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Maximiniano Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TIAGO MAXIMINIANO PEDROSO, Rg: 

1824077a, Filiação: Irene Maximiniano Pedroso e Rovalar Pedroso, data de 

nascimento: 11/11/1981, natural de Maracajú-MS, solteiro(a), serviço 

gerais, Telefone 65-3644-3343. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.1.DEFIRO o pleito Ministerial retro no sentido de 

determinar a expedição de ofícios às concessionárias de serviço público 

(v.g. Vivo, Tim, Oi, Claro, Sky, Energisa etc.) para que informem eventuais 

endereços do réu constantes de seus respectivos bancos de 

dados:2.Localizado(s) endereço(s) distinto(s) daquele(s) objeto de 

tentativa de citação anterior, desde logo DETERMINO a expedição de novo 

mandado citatório ao(s) endereço(s) fornecidos;3.Infrutífera tentativa de 

localização de endereço(s) do réu, desde logo DETERMINO a sua citação 

por edital, nos termos do art. 363, § 1º do Código de Processo 

Penal;4.Decorrido o prazo de citação por edital sem o comparecimento do 

réu aos autos, DETERMINO a suspensão do processo e do prazo 

prescricional pelo prazo da prescrição em abstrato do crime em tela, a ser 

fiscalizado pela Secretaria da Vara.5.Ciência ao MPE.6.Cumpra-se.7.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Henrique da Silva 

, digitei.

Rosário Oeste, 30 de janeiro de 2020

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69614 Nr: 2551-15.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Teodoro de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Paula Faustino da 

Silva - OAB:OAB/MT 15829-A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADÃO TEODORO DE ALMEIDA, Cpf: 

79261426115, Rg: 0472717-7, Filiação: Libania Pereira de Almeida e Pedro 

Alcantara de Almeida, data de nascimento: 11/09/1964, brasileiro(a), 

natural de Rosário Oeste-MT, convivente, pecuarista, Telefone 

65-9202-5648. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 31.120,67 - Valor 

Atualizado: R$ 31.120,67 - Valor Honorários: R$ 0,00

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  E l e t r ô n i c o  n . º : 

2551-15.2016.811.0032Código n.º: 69614Vara ÚnicaVistos.À vista do 

esgotamento das diligências no sentido de localizar o executado, 

DETERMINO a sua citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos 

moldes do art. 257, III do CPC.Decorrido o prazo de citação sem o 

comparecimento espontâneo da parte executada e considerando que o 

Defensor Público desta comarca fora removido, desde já NOMEIO a Dr.ª 

KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA – OAB/MT nº 15829/A, para 

patrocinar seus interesses na condição de curadora especial.Desde já, 

fixo a título de honorários advocatícios, o equivalente a 03 (três) URH’s, 

conforme prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos 

Advogados/Seccional Mato Grosso. Advirto que a certidão de honorários 

deverá ser expedida tão somente após o exaurimento da atividade 

judicante para a qual fora nomeada a causídica.Intime-a, pessoalmente, da 

nomeação para as devidas providências.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Henrique da Silva 

, digitei.

Rosário Oeste, 30 de janeiro de 2020

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70442 Nr: 70-45.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevino Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDEVINO MARTINS DE OLIVEIRA, Cpf: 

04393429109, Rg: 2200971-0, Filiação: Cleonice Martins de Oliveira e 

Manoel Timóteo de Oliveira, data de nascimento: 01/06/1990, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), borracheiro, Telefone 65-9923-8030. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Processo Eletrônico n.º 70-45.2017.811.0032Código n.º 

70442Vara ÚnicaVistos.O Ministério Público pugna pela citação por edital 

do denunciado, uma vez que o mesmo se encontra em local incerto e não 

sabido, conforme informações constantes nos presentes autos.Assim, 

nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal, EXPEÇA-SE edital 

de citação do denunciado VALDEVINO MARTINS DE OLIVEIRA, com prazo 

de 15 (quinze) dias.Decorrido o prazo da citação editalícia sem que o 

Denunciado atenda o chamado deste Juízo, desde já determino a 

SUSPENSÃO do processo e do respectivo prazo prescricional, nos 

moldes do art. 366 do CPP.Cite-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Henrique da Silva 

, digitei.

Rosário Oeste, 30 de janeiro de 2020

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72787 Nr: 1268-20.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMMO CARLOS SOUSA COELHO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DELMMO CARLOS SOUSA COELHO 

MORAES, Cpf: 71751076172, Rg: 011825731, Filiação: Diva Alves de 

Sousa e Dilvan Coelho de Moraes, convivente, lavrador, Telefone 

65-9246-5550. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  E l e t r ô n i c o  n . º : 

1268-20.2017.811.0032Código n.º: 72787Vara ÚnicaVistos.À vista do 

esgotamento das diligências no sentido de localizar o executado, 

DETERMINO a sua citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos 

moldes do art. 257, III do CPC.Decorrido o prazo de citação sem o 

comparecimento espontâneo da parte executada, desde já NOMEIO a 

Defensoria Pública do Estado para patrocinar seus interesses na condição 

de curadora especial.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Henrique da Silva 

, digitei.

Rosário Oeste, 30 de janeiro de 2020

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86541 Nr: 4227-27.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerilo de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GERILO DE ARRUDA, Rg: 16954440, 

Filiação: Epifania Antônia de Arruda e Jose de Arruda, data de 

nascimento: 05/06/1966, brasileiro(a), natural de Rosário Oeste-MT, 

convivente, serviços gerais, Telefone 65 993013077. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Processo Eletrônico n.º 4227-27.2018.811.0032Código n.º 

86541Vara ÚnicaVistos.Compulsando detidamente os autos, verifica-se 

que o Ministério Público pugna pela citação por edital do denunciado, uma 

vez que o mesmo se encontra em local incerto e não sabido, conforme 

informações constantes nos presentes autos (ref.21).Assim, nos termos 

do artigo 361, do Código de Processo Penal, EXPEÇA-SE edital de citação 

do denunciado CERILO DE ARRUDA, com prazo de 15 (quinze) 

dias.,Decorrido o prazo da citação editalícia sem que o Denunciado atenda 

o chamado deste Juízo, desde já determino a SUSPENSÃO do processo e 

do respectivo prazo prescricional, nos moldes do art. 366 do 

CPP.Cite-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Henrique da Silva 

, digitei.

Rosário Oeste, 30 de janeiro de 2020

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86957 Nr: 4449-92.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson da Silva Malheiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON DA SILVA MALHEIROS, Cpf: 

08156848195, Rg: 2474001-2, Filiação: Maria Eunice da Silva e Acelino 

Ferreira da Conceição Malheiros, data de nascimento: 17/05/1998, 

brasileiro(a), natural de Nobres-MT, solteiro(a), servente. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Processo Eletrônico n.º 4449-92.2018.811.0032Código n.º 

86957Vara ÚnicaVistos.A ref. 36 o Ministério Público pugna pela citação 

por edital do denunciado, uma vez que o mesmo se encontra em local 

incerto e não sabido, conforme informações constantes nos presentes 

autos.Assim, nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal, 

EXPEÇA-SE edital de citação do denunciado ANDERSON DA SILVA 

MALHEIROS, com prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o prazo da citação 

editalícia sem que o Denunciado atenda o chamado deste Juízo, desde já 

determino a SUSPENSÃO do processo e do respectivo prazo 
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prescricional, nos moldes do art. 366 do CPP.Cite-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Henrique da Silva 

, digitei.

Rosário Oeste, 30 de janeiro de 2020

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88420 Nr: 616-32.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josian dos Santos Oliveira e Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSIAN DOS SANTOS OLIVEIRA E 

SOUZA, Cpf: 04656797146, Rg: 2541552-2, Filiação: Helena Cristina dos 

Santos e Pedro Neto de Oliveira e Souza, data de nascimento: 08/06/1995, 

brasileiro(a), natural de Rosário Oeste-MT, solteiro(a), auxiliar de técnico 

em eletrônica. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Processo Eletrônico n.º 616-32.2019.811.0032Código n.º 

88420Vara ÚnicaVistos.A ref. 20 o Ministério Público pugna pela citação 

por edital do denunciado, uma vez que o mesmo se encontra em local 

incerto e não sabido, conforme informações constantes nos presentes 

autos.Assim, nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal, 

EXPEÇA-SE edital de citação do denunciado JOSIAN DOS SANTOS 

OLIVEIRA E SOUZA, com prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o prazo da 

citação editalícia sem que o Denunciado atenda o chamado deste Juízo, 

desde já determino a SUSPENSÃO do processo e do respectivo prazo 

prescricional, nos moldes do art. 366 do CPP.Cite-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Henrique da Silva 

, digitei.

Rosário Oeste, 30 de janeiro de 2020

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92171 Nr: 2267-02.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Italo Wesley Domingos de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ITALO WESLEY DOMINGOS DE ALMEIDA, 

Cpf: 04887584164, Filiação: Nilcelene Domingas Carlos e Gonçalo de 

Almeida Moraes, data de nascimento: 11/03/1993, brasileiro(a), natural de 

Várzea Grande-MT, solteiro(a), artista, Telefone 65 999179709. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Processo Eletrônico n.º 2267-02.2019.811.0032Código n.º 

92171Vara ÚnicaVistos.Compulsando detidamente os autos, verifica-se 

que o Ministério Público pugna pela citação por edital do denunciado, uma 

vez que o mesmo se encontra em local incerto e não sabido, conforme 

informações constantes nos presentes autos (ref.20).Assim, nos termos 

do artigo 361, do Código de Processo Penal, EXPEÇA-SE edital de citação 

do denunciado ITALO WESLEY DOMINGOS DE ALMEIDA, com prazo de 15 

(quinze) dias.Decorrido o prazo da citação editalícia sem que o 

Denunciado atenda o chamado deste Juízo, desde já determino a 

SUSPENSÃO do processo e do respectivo prazo prescricional, nos 

moldes do art. 366 do CPP.Cite-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Henrique da Silva 

, digitei.

Rosário Oeste, 30 de janeiro de 2020

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55819 Nr: 692-32.2014.811.0032

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Neves de Souza Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Eugênio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 Processo nº 692-32.2014.811.0032

Código nº 55819

Vara Única

Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO o petitório formulado pelo 

Estado de Mato Grosso à fl. 57.

INTIME-SE a Inventariante LUCIA NEVES DE SOUZA ALMEIDA, por meio do 

seu patrono constituído, para que em um prazo de 30 (trinta) dias:

1. Colacione nos autos a GIA de apuração do imposto ou declaração de 

isenção;

 2. Apresente a Certidão Negativa de Débito Conjunta da SEFAZ/PGE, em 

nome do “de cujus”, obtida no site da SEFAZ/MT gratuitamente;

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51373 Nr: 1467-18.2012.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Benedita Maria dos Santos Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de 03(três)meses de suspenção do 

processo, para que a requerente pudesse colacionar aos autos a decisão 

do requerimento administrativo. Intimo a parte Requerente para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de 

extinção do feito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000907-15.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO ANGELO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000907-15.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): EDNO ANGELO DA SILVA REU: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos em substituição legal Trata-se de ação 

rescisória visando a rescisão de sentença proferida pelo juízo da Vara 

Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos do processo nº 

889-16.2016.811.0032, nos termos do art. 966, V, do Código de Processo 

Civil. No que tange à competência, o Código de Processo Civil regulamenta 

a ação rescisória em seu Livro III, título I, capítulo VII, como ação originária 

dos Tribunais. Assim, diante da incompetência absoluta desse juízo para 

julgamento da demanda, INDEFIRO a petição inicial e determino o imediato 

arquivamento dos autos após intimação do autor. Cumpra-se. Rosário 

Oeste/MT, 31 de janeiro de 2020. Diego Hartmann Juiz de Direito em 

substituição legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010194-24.2012.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JONAINA DE OLIVEIRA VELASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

8010194-24.2012.8.11.0032 REQUERENTE: JONAINA DE OLIVEIRA 

VELASCO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos etc. Cuida-se de ação 

de indenização por dano moral, manejada por JONAINA DE OLIVEIRA 

VELASCO em face do BANCO DO BRASIL, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requereu à 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada (ID 

4182243). Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora, DETERMINANDO que sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada nos autos. Cumpridas 

tais determinações, considerando que esta era a única providência ainda 

devida pelo Juízo, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. P.R.I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010194-24.2012.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JONAINA DE OLIVEIRA VELASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

8010194-24.2012.8.11.0032 REQUERENTE: JONAINA DE OLIVEIRA 

VELASCO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos etc. Cuida-se de ação 

de indenização por dano moral, manejada por JONAINA DE OLIVEIRA 

VELASCO em face do BANCO DO BRASIL, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requereu à 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada (ID 

4182243). Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora, DETERMINANDO que sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada nos autos. Cumpridas 

tais determinações, considerando que esta era a única providência ainda 

devida pelo Juízo, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. P.R.I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010194-24.2012.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JONAINA DE OLIVEIRA VELASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

8010194-24.2012.8.11.0032 REQUERENTE: JONAINA DE OLIVEIRA 

VELASCO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos etc. Cuida-se de ação 

de indenização por dano moral, manejada por JONAINA DE OLIVEIRA 

VELASCO em face do BANCO DO BRASIL, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requereu à 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada (ID 

4182243). Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora, DETERMINANDO que sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada nos autos. Cumpridas 

tais determinações, considerando que esta era a única providência ainda 

devida pelo Juízo, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. P.R.I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010194-24.2012.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JONAINA DE OLIVEIRA VELASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

8010194-24.2012.8.11.0032 REQUERENTE: JONAINA DE OLIVEIRA 

VELASCO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos etc. Cuida-se de ação 

de indenização por dano moral, manejada por JONAINA DE OLIVEIRA 
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VELASCO em face do BANCO DO BRASIL, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requereu à 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada (ID 

4182243). Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora, DETERMINANDO que sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada nos autos. Cumpridas 

tais determinações, considerando que esta era a única providência ainda 

devida pelo Juízo, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. P.R.I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010194-24.2012.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JONAINA DE OLIVEIRA VELASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Por ordem do Exmo Juiz de Direito em atuação nesta unidade judiciária, 

intimo a parte requerente para apresentar procuração ATUALIZADA com 

poderes para receber o alvará, ou indicar conta da própria parte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010074-44.2013.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRALVA MIRANDA MARIANO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0018049A 

(ADVOGADO(A))

 

Por ordem do Exmo Juiz de Direito em atuação nesta unidade judiciária, 

intimo a parte requerente para apresentar procuração ATUALIZADA com 

poderes para receber o alvará, ou indicar conta da própria parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-93.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO INACIO GUBERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora/recorrida, 

a fim de que apresente contrarrazões ao referido recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-93.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO INACIO GUBERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO 

OESTE PRAÇA MANOEL LOUREIRO, 133, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT 

- CEP: 78470-000 CERTIDÃO Por ordem do Exmo Juiz de Direito em 

atuação nesta unidade judiciária, intimo a parte requerente para 

apresentar procuração ATUALIZADA com poderes para receber o alvará, 

ou indicar conta da própria parte.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-143 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL

Processo Número: 1000080-04.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH MORAIS DE SOUZA (TESTEMUNHA)

JUÍZO DA COMARCA DE TAPURAH (DEPRECANTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEL NUNES DE BRITO (REU)

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO 

LEVERGER-MT (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000080-04.2020.8.11.0053. DEPRECANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO TESTEMUNHA: MARGARETH MORAIS DE 

SOUZA DEPRECADO: NOEL NUNES DE BRITO Vistos etc. DESIGNO 

audiência para o dia 29 de abril de 2020, às 13h30min para a realização 

das oitivas. intime-se. Comunique-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 27 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-143 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL

Processo Número: 1000080-04.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH MORAIS DE SOUZA (TESTEMUNHA)

JUÍZO DA COMARCA DE TAPURAH (DEPRECANTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEL NUNES DE BRITO (REU)

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO 

LEVERGER-MT (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000080-04.2020.8.11.0053. DEPRECANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO TESTEMUNHA: MARGARETH MORAIS DE 

SOUZA DEPRECADO: NOEL NUNES DE BRITO Vistos etc. DESIGNO 

audiência para o dia 29 de abril de 2020, às 13h30min para a realização 

das oitivas. intime-se. Comunique-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 27 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000469-23.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO CARDOZO VIEGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINDO VOLMIR KERKHOFF (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 930 de 1001



GILSON KERKHOFF (REU)

JOAO INACIO KERKHOFF (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIETER METZNER OAB - MT4277-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000469-23.2019.8.11.0053. AUTOR(A): LUIZ EDUARDO CARDOZO 

VIEGAS REU: JOAO INACIO KERKHOFF, ALCINDO VOLMIR KERKHOFF, 

GILSON KERKHOFF Vistos etc. Cuida-se de ação de reintegração de 

posse com pedido liminar ajuizada por Luiz Eduardo Cardozo Vegas em 

face de João Inácio Kerkhoff, Alcindo Volmir Kerkhoff e Gilson Kerkhoff, 

todos qualificados na exordial. Sustenta a prefacial que a parte requerente 

é proprietária e possuidora de um imóvel rural de 74,5454 hec, 

denominada "Buriti", registrada na matricula 3100 no CRI de Santo Antônio 

de Leverger/MT. Alega que tomou conhecimento na data de 11.01.2019 

que os requeridos esbulharam sua posse, adentrando na área, 

cercando-a e construindo um casebre. Audiência de justificação realizada 

ao ID 20016591. Contestação ao ID 20529646, oportunidade que os 

requeridos arguiram preliminar de falta de interesse processual. Réplica ao 

ID 23945827. Especificação de provas do autor ao ID 24846281 e dos 

requeridos ao ID 24823804. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Havendo preliminares, passo à 

suas análises. Alegam os requeridos que ao autor carece interesse 

processual, pois que nunca exerceu a posse sobre o bem em litígio. Não 

obstante as razões trazidas pelos requeridos, entendo que tal matéria é 

adstrita ao mérito, carecendo de maior dilação probatória, pois, para a 

tutela possessória, é necessária a prova da posse (CPC, art. 561, I). 

Assim, não se fala em falta de interesse processual, pois ao autor são 

resguardados os direitos fundamentais da ampla defesa e contraditório, 

bem como o direito de produção probatória. No mesmo sentido é a 

preliminar de ilegitimidade passiva de Gilson Kerkhoff, pois que necessária 

a produção probatória para averiguar eventual conduta do requerido 

sobre a alegada posse do autor. Ademais, à luz da Teoria da Asserção, a 

legitimidade deve ser aferida através de uma análise abstrata da inicial, 

como se verdadeiro fossem os fatos narrados. Saber se o requerido 

praticou eventual esbulho ou turbação é questão que também diz respeito 

ao mérito, através de cognição exauriente. Desta feita, considerando que 

estas preliminares se confundem com o mérito, REJEITO-AS. Deste modo, 

estando presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

DOU o feito por saneado. Neste sentido, FIXO como pontos controvertidos 

os seguintes: (I) a anterior posse do imóvel descritos na inicia; (II) esbulho 

ou turbação; e, (III) eventuais benfeitorias no local. Sob esta ótica, mister a 

produção de prova testemunhal e documental, tal como requerido pelas 

partes. Desta forma, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 30 de abril de 2020, às 13h30min. Caberá aos patronos dos litigantes à 

intimação das suas respectivas testemunhas, nos termos do art. 455 do 

CPC. O não comparecimento das testemunhas na solenidade acarretará 

na presunção da desistência da sua oitiva Intimem-se as partes por seus 

advogados via DJE. Cumpra-se. Às providências. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 31 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134180 Nr: 925-06.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOFdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:OAB/MT 10296

 Vistos. Inicialmente, considerando que a Defesa não informara o 

endereço da testemunha Lisandra da Silva, nos termos da decisão de fls. 

84/84v, declaro preclusa sua oitiva. Ante a ausência do Réu e 

considerando o comprometimento da defesa em trazê-lo 

independentemente de intimação pelo Juízo, Redesigno a presente 

oralidade para o dia 13 de fevereiro de 2020, às 15h15min. (Horário Oficial 

do Estado de Mato Grosso). Por fim, cumpra-se na íntegra a decisão de 

fls. 84/84v, realizando o estudo psicossocial na vítima. Saem os presentes 

pessoalmente intimados. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 7348 Nr: 91-23.2004.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelir Batista Thomazi, Antonio Milhomem 

Cirqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo extrajudicial firmado 

pelas partes (fls. 130/135), razão pela qual julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com base nos artigos 487, inciso III, “b”, e 515, III, do 

Código de Processo Civil. Eventuais custas e despesas processuais 

havidas serão arcadas pela parte requerida conforme acordado no 

instrumento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, com as baixas de 

estilo, arquive-se com as cautelas necessárias. São Félix do Araguaia/MT, 

29 de Janeiro de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145592 Nr: 2272-06.2018.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espigão Particpação Empreendimentos e Adminsitração 

LTDA, Arnoldus Hermanus Josef Wigman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Hartkopf

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37557 Nr: 1451-75.2013.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlio Calixto Guimarães, Maria Zuleide da Silva 

Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Primo Neto Arantes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues Fonseca 

Filho - OAB:5751, Lorena Guimarães - OAB:32.085-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte requerida, para 

apresentar Alegações Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145287 Nr: 2068-59.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro - 

OAB:17106-A, Kerly Joana Carbonera - OAB:17107/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar-se sobre o Laudo 

Pericial de fls. 51/60, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44371 Nr: 1057-97.2015.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clóvis José Poletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio André Weiler - OAB:27841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A - MT

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC - CGJ/MT, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar os atuais patronos da parte executada 

da decisão a seguir transcrita: Vistos.O presente feito encontra-se na 

fase de “Cumprimento de Sentença”, razão pela qual deve ser convertida 

a espécie procedimental junto ao Distribuidor.Na forma do artigo 523, do 

CPC, intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Transcorrido o prazo assinalado, sem o pagamento voluntário, nos termos 

do art. 525, do CPC, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

Executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Fica a parte Executada advertida 

que, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo estipula, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132277 Nr: 2103-24.2015.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelir Batista Thomazi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16691-A

 Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto, julgo extinto o 

processo, sem exame do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código 

de Processo Civil. Eventuais custas e despesas processuais havidas 

serão arcadas pela parte embargante, conforme estabelecido no item III do 

acordo (fl. 14). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. São Félix do Araguaia/MT, 

30 de Janeiro de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17828 Nr: 705-52.2009.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Donin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique de Oliveira Brito - 

OAB:19541-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzela Durand - 

OAB:12.208/A/MT

 Ante o teor dos documentos de fls. 108/110. Impulsiono os autos para 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar-se no feito, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 5112 Nr: 246-02.1999.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecy Marques da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lídia Cláudio Barcelos, Jorcelino Alves 

Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6.456-A

 Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente e julgo extinto o 

processo com exame do mérito, na forma do artigo 924, V, do Código de 

Processo Civil. Condeno o exequente ao pagamento de eventuais custas 

processuais pendentes. Deixo de condená-lo em honorários advocatícios 

sucumbenciais, eis que não houve pretensão resistida. Por fim, verifico 

que não consta nos autos determinação dos magistrados que me 

antecederam para averbação da penhora na matrícula dos lotes 

oferecidos à penhora às fls. 13/16 pelos executados, apenas a sua 

avaliação (fls. 21, 23, 41, 62/65). De qualquer forma, com o trânsito em 

julgado, oficie-se ao CRI da Comarca de Barra do Garças/MT determinando 

a baixa de eventual penhora averbada nas matrículas 26.123 e 26.124, em 

razão deste processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.São Félix do 

Araguaia/MT, 29 de janeiro de 2020.Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6566 Nr: 6-04.1985.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Mariane Lenhardt Plentz, Oscar José Plentz Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emílio Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalva Rodrigues Ferreira da 

Silva - OAB:9467-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Matias - OAB:2.878-B

 Em análise dos autos, verifico que se encontra parlisado, impulsiono os 

autos para INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37763 Nr: 1641-38.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureluce Rodrigues de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Gomes de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem exame do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. Sem custas, 

eis que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita.Após, ciência ao Ministério Público e Defesa.P.R.I.Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. São Félix do Araguaia – MT, 30 de janeiro de 2020.Janaína 

Cristina de AlmeidaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32705 Nr: 1382-14.2011.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julião Gonçalves Freire

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:4273-B, Vinícius Vargas Leite - OAB:11.213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1382-14.2011.811.0017 - Código 32705

Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida por JULIÃO 

GONÇALVES FREIRE, devidamente qualificada, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, igualmente qualificado.

 Houve a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV (fls. 85/86) e 

os respectivos Alvarás de liberação dos valores (fls. 92/101).

 Intimada à parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para que informe a 

quitação dos valores em execução, via DJe (fl. 102), contudo, quedou-se 

inerte, conforme certidão de fl. 105.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou o pagamento do débito, e a parte autora efetuou 
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a retirada do alvará correspondente em 06/09/2018 e 08/02/2019, 

conforme se verifica aos documentos aportados às folhas 92/101.

 Em contínuo, intimada a parte autora para requerer o que entender por 

direito, deixou transcorrer o prazo, como se verifica a certidão de fl. 105.

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita à 

obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente demanda, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

São Félix do Araguaia/MT, 30 de janeiro de 2020.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34097 Nr: 114-85.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. M. Transporte e Turismo Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de de Alto Boa Vista-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antônio Queiroz Fullin 

- OAB:11116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, nos termos da fundamentação, recebo os 

presentes embargos, uma vez que tempestivos e no mérito rejeito os 

presentes.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se integralmente a 

sentença de fls. 35/39.No mais, com o trânsito em julgado da sentença, 

remeta-o ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se 

expedindo o necessário.São Félix do Araguaia/MT, 30 de Janeiro de 

2020.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39469 Nr: 259-73.2014.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de de Alto Boa Vista-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. Transporte e Turismo Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 DIANTE DO EXPOSTO, nos termos da fundamentação, recebo os 

presentes embargos, uma vez que tempestivos e no mérito rejeito os 

presentes.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se integralmente a 

sentença de fls. 48/50.No mais, com o trânsito em julgado da sentença, 

Desapense os presentes autos e remeta-o ao arquivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se expedindo o necessário.São Félix do 

Araguaia/MT, 30 de Janeiro de 2020.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza de 

Direito

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 124074 Nr: 154-65.2020.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katiuscia Sumaya Correa Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de 

Poconé/MT., Aloysio Rodrigues do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Jobim - 

OAB:MT/6.412

 Vistos etc.

 I. Designo a audiência de oitiva da(s) testemunha(s) para o dia 14 de 

fevereiro de 2020, às 14h.

 II. Intime a(s) testemunha(s) para comparecer(em) à audiência designada.

III. Informe ao Juízo Deprecante.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 004/2020 – CNPar

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA LÍLIAN BARTOLAZZI LAURINDO 

BIANCHINI, MERITÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORUM DA 

COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 RESOLVE:

NOMEAR a servidora, Thamyres Muller Silva, brasileira, solteira, portadora 

do RG nº 15800750 SSP/MT, CPF 005.918.001-36, PIS/PASEP nº 

156635149778 , Título de Eleitor nº 0316 4913 1805, zona 018, seção 

0085 , natural de Mirassol D’ Oeste - MT, filha de José Ribeiro da Silva e 

Cristina Mara Muller da Silva, residente e domiciliada na Rua: Nilma Pereira 

Leite, nº 627, Bairro: Centro, Mirassol D’ Oeste-MT , para exercer em 

comissão o cargo de Assessora de Gabinete II, lotando-a no Gabinete da 

Vara Única/Juizado Especial, desta Comarca, com efeitos a partir da 

assinatura do Termo de Posse, Compromisso e Exercício, a contar d a 

data de 30/01/2020, que deverá ser editado e assinado após a publicação 

deste.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 São José dos Quatro Marcos, 23 de Janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juiza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000780-56.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000780-56.2019.8.11.0039. REQUERENTE: JOSE GOMES DOS SANTOS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. 

Tendo em vista o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para 

evitar futuras eventuais nulidades, primando pela economia e celeridade 

processual, é imprescindível a juntada do requerimento (indeferimento) 

administrativo, para legitimar o interesse processual. 2. Neste sentido, 

trago a lume o seguinte ensinamento jurisprudencial do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região: “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. 

AÇÃO JUDICIAL POSTULANDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO 

INCLUÍDO NAS HIPÓTESES DE TRANSIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA 

PARA APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. O 

Supremo Tribunal Federal decidiu sob o regime de repercussão geral que 

não resta caracterizado o interesse de agir do segurado que não 

apresenta requerimento administrativo do benefício pretendido, não 

havendo em tais hipóteses violação ao princípio constitucional do acesso 

ao Poder Judiciário. 2. Por motivo de economia processual e para evitar a 

perda de milhares de processos que encontram-se em tramitação, a Corte 
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Suprema promoveu a modulação do julgado, estipulando hipóteses em que 

o processo pode ser examinado em seu mérito sem a necessidade de 

apresentação de requerimento administrativo e indicando as situações 

onde o requerimento é necessário, cabendo aos Tribunais determinar as 

providências necessárias ao cumprimento da necessidade de prévio 

requerimento administrativo. 3. Esta Turma estipulou que nos casos em 

que o processo tenha sido extinto, com ou sem o exame de seu mérito, 

mas sem contestação de mérito pelo INSS, restringindo-se a autarquia a 

apontar a necessidade de apresentação de prévio requerimento do 

benefício para viabilizar a formulação do pedido junto ao Poder Judiciário, 

a sentença deverá ser anulada, com o retorno dos autos à origem para 

que o juízo determine a intimação da parte para protocolar no prazo de 30 

dias o pedido administrativo, instruindo-o com toda a documentação 

apresentada no processo judicial. 4. A parte autora não precisa aguardar 

o retorno dos autos à origem para promover o pedido administrativo, pois 

as instâncias administrativa e judicial são independentes. 5. Apresentado 

o pedido, o processo ficará suspenso junto à Vara aguardando a 

resposta do INSS que deverá ser apresentada ao requerente e 

protocolada nos autos para conhecimento do juízo no prazo máximo de 90 

(noventa) dias. 6. Acolhido o pedido na esfera administrativa, o processo 

deve ser extinto sem o exame de seu mérito, observado o princípio da 

causalidade. 7. Em caso de indeferimento do benefício ou ausência de 

resposta administrativa no prazo máximo fixado na modulação do Supremo 

Tribunal Federal, o processo deve retomar seu curso regular com nova 

prolação de sentença ou a devida instrução e julgamento. 8. Para evitar 

maiores prejuízos à parte autora, que não concorreu para a demora na 

solução do direito aqui vindicado, e diante do caráter alimentar do amparo 

assistencial, fica mantida a antecipação da tutela acaso concedida. 9. 

Sentença anulada para viabilizar o cumprimento da decisão do Supremo 

Tribunal Federal no RE 631240/MG, nos termos estipulados no voto 

condutor deste acórdão. 10. Apelação interposta por qualquer das partes 

p re jud icada.  (AC 0005651-37 .2004.4 .01 .4000  /  P I ,  Re l . 

DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA 

TURMA, e-DJF1 p.120 de 15/04/2015).” 3. Assim, NOTIFIQUE-SE a parte 

autora, por intermédio de seu advogado, para que proceda a juntada do 

respectivo requerimento/indeferimento administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do feito por falta de interesse 

processual (art. 485 do Código de Processo Civil), sem prejuízo dos atos 

já praticados no feito. 4. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 11 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000780-56.2019.8.11.0039. REQUERENTE: JOSE GOMES DOS SANTOS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. 

Tendo em vista o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para 

evitar futuras eventuais nulidades, primando pela economia e celeridade 

processual, é imprescindível a juntada do requerimento (indeferimento) 

administrativo, para legitimar o interesse processual. 2. Neste sentido, 

trago a lume o seguinte ensinamento jurisprudencial do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região: “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. 

AÇÃO JUDICIAL POSTULANDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO 

INCLUÍDO NAS HIPÓTESES DE TRANSIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA 

PARA APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. O 

Supremo Tribunal Federal decidiu sob o regime de repercussão geral que 

não resta caracterizado o interesse de agir do segurado que não 

apresenta requerimento administrativo do benefício pretendido, não 

havendo em tais hipóteses violação ao princípio constitucional do acesso 

ao Poder Judiciário. 2. Por motivo de economia processual e para evitar a 

perda de milhares de processos que encontram-se em tramitação, a Corte 

Suprema promoveu a modulação do julgado, estipulando hipóteses em que 

o processo pode ser examinado em seu mérito sem a necessidade de 

apresentação de requerimento administrativo e indicando as situações 

onde o requerimento é necessário, cabendo aos Tribunais determinar as 

providências necessárias ao cumprimento da necessidade de prévio 

requerimento administrativo. 3. Esta Turma estipulou que nos casos em 

que o processo tenha sido extinto, com ou sem o exame de seu mérito, 

mas sem contestação de mérito pelo INSS, restringindo-se a autarquia a 

apontar a necessidade de apresentação de prévio requerimento do 

benefício para viabilizar a formulação do pedido junto ao Poder Judiciário, 

a sentença deverá ser anulada, com o retorno dos autos à origem para 

que o juízo determine a intimação da parte para protocolar no prazo de 30 

dias o pedido administrativo, instruindo-o com toda a documentação 

apresentada no processo judicial. 4. A parte autora não precisa aguardar 

o retorno dos autos à origem para promover o pedido administrativo, pois 

as instâncias administrativa e judicial são independentes. 5. Apresentado 

o pedido, o processo ficará suspenso junto à Vara aguardando a 

resposta do INSS que deverá ser apresentada ao requerente e 

protocolada nos autos para conhecimento do juízo no prazo máximo de 90 

(noventa) dias. 6. Acolhido o pedido na esfera administrativa, o processo 

deve ser extinto sem o exame de seu mérito, observado o princípio da 

causalidade. 7. Em caso de indeferimento do benefício ou ausência de 

resposta administrativa no prazo máximo fixado na modulação do Supremo 

Tribunal Federal, o processo deve retomar seu curso regular com nova 

prolação de sentença ou a devida instrução e julgamento. 8. Para evitar 

maiores prejuízos à parte autora, que não concorreu para a demora na 

solução do direito aqui vindicado, e diante do caráter alimentar do amparo 

assistencial, fica mantida a antecipação da tutela acaso concedida. 9. 

Sentença anulada para viabilizar o cumprimento da decisão do Supremo 

Tribunal Federal no RE 631240/MG, nos termos estipulados no voto 

condutor deste acórdão. 10. Apelação interposta por qualquer das partes 

p re jud icada.  (AC 0005651-37 .2004.4 .01 .4000  /  P I ,  Re l . 

DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA 

TURMA, e-DJF1 p.120 de 15/04/2015).” 3. Assim, NOTIFIQUE-SE a parte 

autora, por intermédio de seu advogado, para que proceda a juntada do 

respectivo requerimento/indeferimento administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do feito por falta de interesse 

processual (art. 485 do Código de Processo Civil), sem prejuízo dos atos 

já praticados no feito. 4. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 11 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 11451 Nr: 845-59.2005.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERA MARIA DE ARAÚJO SOUZA - ESPÓLIO, 

GERCINA PEREIRA MARTINS, MARIA GILMA GONTIJO, ZELIA PEREIRA DA 

SILVA, GENY PEREIRA DE SOUZA SILVA, ILMA PEREIRA DE SOUZA, 

HÉLIO PEREIRA DE SOUZA, EDNA PEREIRA DE SOUZA, ILDA PEREIRA DE 

SOUZA, JESIEL PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JÚNIOR - 

OAB:MT-8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:MT-3.691, HAMILTON RUFO JÚNIOR - 

OAB:MT-8.251-B

 AUTOS Nº 845-59.2005.811.0039

CÓDIGO 11451

Vistos.

1. Considerando que não há mais pendências no presente feito a serem 

analisadas e/ou decididas por esta magistrada, determino o arquivamento 
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definitivo dos autos, com as baixas e anotações de praxe.

2. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 18729 Nr: 2034-67.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 2034-67.2008.811.0039

CÓDIGO 18729

Vistos.

1. Em consonância ao petitório retro, bem como, o trânsito em julgado da r. 

sentença, e, não existindo mais possibilidades para o prosseguimento do 

feito, DETERMINO o arquivamento definitivo dos autos, com as devidas 

baixas e anotações necessárias.

2. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 19980 Nr: 138-52.2009.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 administrativamente, ou seja, junto ao próprio INSS, a prorrogação do 

benefício:Art. 78 [...]§ 2º Caso o prazo concedido para a recuperação se 

revele insuficiente, o segurado poderá solicitar a sua prorrogação, na 

forma estabelecida pelo INSS. (Redação dada pelo Decreto nº 

8.691/2016)9.Ressalte-se que a alta programada não impede a realização 

de perícia para se aferir a necessidade ou não de manutenção do 

auxílio-doença. Apenas exige, como condição para que seja feito o novo 

exame, que o segurado requeira a prorrogação do benefício. 

10.Compulsando os autos, é possível verificar que o caso se amolda à 

questão tratada pelo artigo 43, §4º da Lei 8.213/1991, desse modo, a 

requerente deve se apresentar quando solicitado para que passe pela 

perícia administrativa, conforme previsto no art. 101, caput da referida lei 

da previdência.11.Em razão do exposto, e por haver previsão legal para o 

ato de interrupção de pagamento do benefício e agendamento de perícia 

médica, conforme citado, e por carecer de respaldo legal o pedido do 

requerente, INDEFIRO o pedido de restabelecimento do 

benefício.12.Cumpra-se. 13.Expeça-se o necessário.São José dos Quatro 

Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 20620 Nr: 791-54.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI CARDOSO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, TAMIRES RODRIGUES PERIN - OAB:25293/O, VALERIA 

APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS/CÓDIGO 20620Vistos.1.Quanto ao pedido da parte autora às fls. 

retro, trata-se de manifestação acerca do cancelamento de benefício 

previdenciário (auxílio-doença/aposentadoria por invalidez) concedido por 

força de sentença judicial transitada em julgado.2.O caso em análise se 

amolda às inovações introduzidas pela Lei 13.457/2017 à Lei 8.213/1991, 

que passou a estabelecer em seu texto que a Autarquia Federal requerida 

pode convocar a qualquer tempo o segurado aposentado por invalidez 

para inspeção de saúde:Art. 43 [...]§ 4º O segurado aposentado por 

invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das 

condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida 

judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei. 

(inserido pela Lei nº 13.457/2017)3.Por força desta alteração, a 

jurisprudência majoritária entende que não há, nestes casos, violação à 

decisão judicial. A coisa julgada advinda da decisão judicial nos casos 

daquela lei é do tipo rebus sic stantibus, e mantém seus efeitos enquanto 

não alterada a situação fática que ensejou a prolação da decisão.4.No 

entanto, o artigo 101, §1º da Lei 8.213/1991 traz duas exceções à regra, 

dispensando da necessidade de submissão aos exames médicos 

periódicos as pessoas que tiverem mais de 55 anos de idade e que já 

estejam com a invalidez há mais de 15 anos; ou as pessoas que tiverem 

mais de 60 anos (não importando, neste caso, o tempo de invalidez). In 

verbis:Art. 101. [...]§ 1º O aposentado por invalidez e o pensionista 

inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame 

de que trata o caput deste artigo:I - após completarem cinquenta e cinco 

anos ou mais de idade e quando decorridos quinze anos da data da 

concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a 

precedeu; ouII - após completarem sessenta anos de idade.5.Consigne-se, 

por oportuno, INDEFIRO o pedido de restabelecimento do 

benefício.12.Cumpra-se. 13.Expeça-se o necessário.São José dos Quatro 

Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 22450 Nr: 110-50.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 110-50.2010.811.0039

CÓDIGO 22450

Vistos.

1. Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizado por Pedro José da 

Silva em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

2. Alvará de Autorização de pagamento às fls. 250.

3. É o breve relato. Decido.

4. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização às fls. 250, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

5. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

6. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

7. Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

8. P. R. I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 22777 Nr: 398-95.2010.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIETA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, ELLEM CRISTHINE PETRELI DA COSTA - 

OAB:26830, MARCOS GIOVANE ÁRTICO - OAB:SP 278.522, TAMIRES 

RODRIGUES PERIN - OAB:25293/O, VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 398-95.2010.811.0039

CÓDIGO 22777

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte, 

ajuizada por Julieta Maria da Silva, em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos já qualificados.

3. Tendo em vista o petitório em fl. 189, indefiro o pleito e DETERMINO a 

intimação da parte autora para que habilite seus herdeiros, no prazo de 15 

(quinze) dias, para dar regular prosseguimento ao feito.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50141 Nr: 1928-03.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DONIZETE ZOCAL DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1928-03.2011.811.0039.

CÓDIGO 50141.

 1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Aparecida Donizete 

Zocal de Limaem desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Cálculo apresentado pela parte exequente em fl. 222.

4. Conforme fls. 226-v, a parte executada concordou com os valores 

apresentado pela executada.

 5. É o breve relato.

6. Fundamento e decido.

7. Nos cálculos apresentados pela parte executada, constam os valores 

de R$ 71.123,45 (setenta e um mil cento e vinte e um reais e quarenta e 

cinco centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 6.890,45 (seis mil 

oitocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos) referentes aos 

honorários advocatícios.

8. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente em 

fl. 222, nos valores R$ 71.123,45 (setenta e um mil cento e vinte e um 

reais e quarenta e cinco centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 

6.890,45 (seis mil oitocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos) 

referentes aos honorários advocatícios.

10. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53035 Nr: 815-43.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.R PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA ME, DANIELE 

GARNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE PIVOTTI 

JUNQUEIRA - OAB:24860/O

 Autos nº. 815-43.2013.811.0039

Código nº. 53035

1. Vistos.

2. Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Caso as partes não manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

deverão ser os autos arquivados, com as devidas baixas e anotações de 

estilo.

 4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53211 Nr: 995-59.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. V. FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:19937, GILBERTO BORGES DA SILVA - OAB:58.647, PIO CARLOS 

FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 Autos nº. 995-59.2013.811.0039.

Código nº. 53211.

1. Vistos.

2. Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Caso as partes não se manifestem no prazo legal, deverão serem os 

autos arquivados, com as devidas baixas e anotações de estilo.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53272 Nr: 1059-69.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARENGA E RODRIGUES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:MT 6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1059-69.2013.811.0039

CÓDIGO 53272

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação ordinária de locupletamento ilícito, ajuizada por Metta 

Distribuidora de medicamentos LTDA em face do Alvarenga e Rodrigues 

LTDA ME, ambos já qualificados.

3. Tendo em vista a certidão em fl. 119, DETERMINO a intimação da parte 

exequente para que apresente novo endereço da parte executada no 

intuito do prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.
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4. Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores 

deliberações.

5. Intime-se, expedindo o necessário.

 6. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 55723 Nr: 758-88.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER JOSÉ BIANCHINI, MARINALVA MOREIRA 

BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOYOTA DO BRASIL LTDA, DISVECO LTDA - 

ORION VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4775, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105, JOSÉ 

PAULO MOUTINHO FILHO - OAB:OAB/SP 58.739

 Autos nº. 758-88.2014.811.0039

Código nº. 55723

1. Vistos.

2. Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Caso as partes não manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

deverão ser os autos arquivados, com as devidas baixas e anotações de 

estilo.

 4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 56195 Nr: 1110-46.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 1110-46.2014.811.0039

CÓDIGO N° 56195

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade, ajuizada por 

Cicera Maria da Conceição, em desfavor do INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 114/115.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 114/115, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 52917 Nr: 688-08.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENILDA RITA DE JESUS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 688-08.2013.811.0039

CÓDIGO N° 52917

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença de Valores Pagos em 

Atraso, ajuizada por Erenilda Rita de Jesus Alves, em desfavor do INSS - 

Instituto Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 126/127.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 126/127, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 55012 Nr: 174-21.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA HERREIRA NAGLIATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 174-21.2014.811.0039.

CÓDIGO Nº. 55012.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação Previdenciária Para Concessão de Pensão Por Morte, 

ajuizada por Cintia Herreira Nagliati, em face de Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, ambos já qualificados.

3. Considerando a certidão de fls. 130, DETERMINO a intimação da parte 

requerente para apresentar cumprimento de sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão.

4. Após, volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

5. Cumpra-se.

 6. Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini
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 Cod. Proc.: 21175 Nr: 1360-55.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEÔNCIO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, TAMIRES RODRIGUES PERIN - OAB:25293/O, VALERIA 

APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADIMILSONLEITE PAESANO - 

OAB:PROCURADOR FED

 16.Diante do exposto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam 

provimento dos presentes embargos, REJEITO-OS, devendo permanecer o 

comando judicial embargado, tal como foi lançado.17.No mais, permanece 

inalterada a decisão vergastada.18.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 22978 Nr: 599-87.2010.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA SOUZA DE ASSUNÇÃO STORTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, JOSÉ PAULO DE ASSUNÇÃO - OAB:12.060 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 30.Diante de tudo o que fora exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão 

exposta por SELMA SOUZA DE ASSUNÇÃO STORTI contra INSS – 

Instituto Nacional de Seguro Social nestes autos sob n°.324/2007 para 

CONDENAR, como de fato condeno, a autarquia ré a conceder o benefício 

de aposentadoria integral por tempo de serviço aquele, devidos desde a 

data do requerimento administrativo, tendo em conta o reconhecimento do 

tempo de labor rural compreendido 29/06/1.968 à 31/12/1.989, cujo 

beneficio deve ser calculado em consonância com as disposições do 

artigo 28 e seguintes da Lei n°8.213/1991./31.A correção monetária de 

débitos previdenciários, por tratar-se de obrigação alimentar e, inclusive, 

divida de valor, incide a partir do vencimento de cada parcela, segundo o 

disposto no 1° do art. 1° da Lein° 6.899/81. Aplicável o IGD-DI (art. 10 da 

Lei n° 9.711/98). Todavia, a contar de 01/07/2009. data em que passou a 

viger a Lei n°11.960, de 29/06/2009, publicada em 30/06/2009, que alterou 

o art. 1° - F da Lei n° 9.494/97, para fins de atualização monetária e juros 

haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices 

oficiais de remuneração e juros aplicados à caderneta de poupança (RESP 

n° 1.103/122-PR).32.Os juros moratórios, nas ações previdenciárias, 

devem ser fixados à taxa legal de 12% ao ano, a contar da 

citação.33.Condeno, ainda, a autarquia ré ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fico em 10% ( dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas, não devendo incidir sobre as prestações vincendas, o que faço 

com fundamento no parágrafo 4° do artigo 20 do CPC e súmula 111 do 

STJ: ”Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem 

sobre prestações vincendas”.São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de 

dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 24192 Nr: 1819-23.2010.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, JEANA VALERIA MENDES ALVES - OAB:20.246, 

LAUDISON MORAES COELHO - OAB:19353, NAJLA MILENA CASTRO 

DA SILVA - OAB:13630/MT, TAMIRES RODRIGUES PERIN - 

OAB:25293/O, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS ALVES ARAÚJO - 

OAB:PROCURADOR FED.

 16.Diante do exposto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam 

provimento dos presentes embargos, REJEITO-OS, devendo permanecer o 

comando judicial embargado, tal como foi lançado.17.No mais, permanece 

inalterada a decisão vergastada.18.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 51906 Nr: 1810-90.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARVALHO DA SILVA MILER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALVES DE 

OLIVEIRA LEITE - OAB:3480-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1810-90.2012.811.0039.

CÓDIGO 51906.

 1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Maria Carvalho da 

Silva Miler em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Cálculo apresentado pela parte exequente em fl. 219.

4. Conforme fl. 223-v, a parte executada concordou com os valores 

apresentado pela executada.

 5. É o breve relato.

6. Fundamento e decido.

7. Nos cálculos apresentados pela parte exequente, constam os valores 

de R$ 14.975,11 (quatorze mil novecentos e setenta e cinco reais e onze 

centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 1.369,23 (um mil trezentos e 

sessenta e nove reais e vinte e três centavos) referentes aos honorários 

advocatícios.

8. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente em 

fl. 219, nos valores R$ 14.975,11 (quatorze mil novecentos e setenta e 

cinco reais e onze centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 1.369,23 

(um mil trezentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos) 

referentes aos honorários advocatícios.

10. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 55242 Nr: 364-81.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMO MEUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361, NALTYER 

NÚBIA FONSECA SEBASTIÃO - OAB:MT 26327-O, RAFAELA 

VILLACIEN SOUZA - OAB:OAB/MT 25251/O, RAFAELLA PAIVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 18.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 AUTOS Nº 364-81.2014.811.0039.

CÓDIGO 55242

1. Vistos.
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2. Considerando o cálculo realizado pela contadoria deste juízo em fl. 280, 

DETERMINO a intimação da parte autora para que proceda com a 

devolução do valor de R$ 1.301,65 (hum mil trezentos e um reais e 

sessenta e cinco centavos) a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de bloqueio online de valores.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, vistas à parte requerida 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 25705 Nr: 1323-57.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR MARIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JERÔNIMO DE OLIVEIRA FILÓ - 

OAB:MT 24.367-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 25705AUTOS: 1323-57.2011.811.00391.Vistos.2.Trata-se 

de manifestação acerca da cessação de benefício previdenciário (ação 

de aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de tutela) 

concedido por força de sentença judicial transitada em julgado.3.O caso 

em análise se amolda às inovações introduzidas pela Lei 13.457/2017 à 

Lei 8.213/1991, que passou a estabelecer em seu texto que a Autarquia 

Federal requerida pode convocar a qualquer tempo o segurado 

aposentado por invalidez para inspeção de saúde:Art. 43 [...]§ 4º O 

segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer 

momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a 

aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o 

disposto no art. 101 desta Lei. (inserido pela Lei nº 13.457/2017).4.Por 

força desta alteração, a jurisprudência majoritária entende que não há, 

nestes casos, violação à decisão judicial. A coisa julgada advinda da 

decisão judicial nos casos daquela lei é do tipo rebus sic stantibus, e 

mantém seus efeitos enquanto não alterada a situação fática que ensejou 

a prolação da decisão.5.NINDEFIRO o pleito de fl. 147/151, de modo que 

havendo interesse da parte autora, em caso de negativa administrativa, 

poderá ajuizar nova demanda, nos termos em que prevê a lei.14.Consigno 

que poderá a parte autora, caso queira, solicitar como prova emprestada a 

perícia realizada nestes autos em fl. 160/167, com fulcro no art. 372 do 

CPC. 15.Nada sendo requerido, certifique e arquive-se.16.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro 

de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 56393 Nr: 1255-05.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA PIASSALE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SALES 

TERTULIANO SCALOPPE - OAB:107203

 AUTOS Nº 1255-05.2014.811.0039

CÓDIGO N° 56393

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação para restabelecimento de auxílio-doença com pedido 

de antecipação de tutela ajuizada por Celma Piassali, em desfavor do INSS 

- Instituto Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 175/176.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls 175/176, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 52911 Nr: 682-98.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSEFA SAMPAIO BORTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDISON MORAES COELHO - 

OAB:19353/O, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 682-98.2013.811.0039.

CÓDIGO N° 52911.

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de aposentadoria rural por idade ajuizada por Maria 

Josefa Sampaio Bortolin, em desfavor do INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 151/152.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 168/169, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 24261 Nr: 1888-55.2010.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS OLIVEIRA MARQUINIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:OAB/MT 21370-O, LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDELL HENRIQUE DE 

BARROS NASCIMENTO - OAB:PROCURADOR FEDE

 AUTOS Nº 1888-55.2010.811.0039.

CÓDIGO N° 24261.

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação para concessão de benefício de auxílio-doença por 

acidente de trabalho c/c em aposentadoria por invalidez com pedido de 
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antecipação de tutela, ajuizada por Carlos Oliveira Marquinis, em desfavor 

do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento às folhas retro.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização às folhas retro, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 51493 Nr: 1386-48.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JARDEL GERHARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - OAB:3946/O, 

WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:MT-3946

 AUTOS Nº. 1386-48.2012.811.0039.

CÓDIGO Nº. 51493

1. Vistos.

 2. Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

3. Intime-se o devedor para pagar o valor indicado na petição retro, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo da expedição de mandado de penhora e 

avaliação.

4. Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do Código de Processo Civil.

5. Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (Código de Processo Civil, art. 525).

 6. Intime-se.

7. Expeça-se o necessário.

8. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de julho de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 25875 Nr: 1493-29.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍDISSE CAMILA TEODORA SIQUEIRA, JOCASSIA 

TEODORA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA DE ARAÚJO FERLIN - 

OAB:MT 17.546, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1493-29.2011.811.0039

CÓDIGO 25875

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão Por Morte 

c/c de Antecipação de Tutela, ajuizada por Lídisse Camila Teodora 

Siqueira e Jocassia Teodora Pinheiro em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos já qualificados.

3. Tendo em vista a manifestação em fls. 134/147, DETERMINO a intimação 

da autarquia federal e a parte exequente para se manifestarem acerca do 

que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores 

deliberações.

5. Intime-se, expedindo o necessário.

 6. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 51493 Nr: 1386-48.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JARDEL GERHARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - OAB:3946/O, 

WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:MT-3946

 AUTOS Nº. 1386-48.2012.811.0039.

CÓDIGO Nº. 51493.

1. Vistos.

2. Inicialmente, DETERMINO que a parte requerida seja intimada para 

cumprir o disposto na sentença de fl.125/127, no que se refere a anular 

as multas vinculadas a infração de nº 0002902040 e nº 0002902044.

3. Após, considerando a discordância das partes no tocante aos valores 

a serem pagos arbitrados em sede de sentença condenatória, DETERMINO 

a remessa do feito à contadoria judicial para apuração do valor devido no 

prazo de 30 (trinta) dias.

 4. Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, 

intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) 

dias, Advertindo-se que o silêncio será interpretado como concordância 

ao numérico apurado.

5. Certifique-se.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 13091 Nr: 805-43.2006.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO MAGAROTE CALDEIRA - ESPÓLIO, ANA 

MARIA AMPARO CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 805-43.2006.811.0039

CÓDIGO N° 13091

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por 

Aparecido Magarote Caldeira – de cujus e Ana Maria Amparo Caldeira, em 

desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.
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3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 190/191.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 190/191, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 100502 Nr: 3777-29.2019.811.0039

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566

 , CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado LUIZ FELIPE MONEZI 

DE SOUZA, vinculada ao pagamento da quantia de R$ 1.200,00 (um mil e 

duzentos reais) a título de FIANÇA, consoante dispõe os artigos 327 e 

334, ambos do Código de Processo Penal, pois referida cautelar possui a 

finalidade de vincular os acusados ao processo, bem como garantir a 

conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.12. No mais, 

vinculo o pagamento da fiança arbitrada à imposição das seguintes 

medidas cautelares, que deverão ser cumpridas sob pena de imediata 

revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva:A) 

Comparecimento a todos os atos processuais e policiais a que for 

intimado;B) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside por mais 

de oito dias, sem comunicar o juízo e/ou mudar-se sem atualizar o novo 

endereço, pois necessária para a investigação e/ou instrução;C) Não 

cometer novas infrações penais, sob pena de ter sua prisão preventiva 

decretada;13. Há que se ressaltar que esta decisão está regida pela 

cláusula rebus sic stantibus, podendo ser imediatamente revista caso haja 

indícios de que o autor do fato esteja causando riscos à ordem pública, 

prejudicando a instrução criminal ou que possam furtar-se a eventual 

aplicação da lei penal.14. Lavre-se o cartório o Auto de Fiança, 

expedindo-se a guia necessária para recolhimento, de acordo com o artigo 

329 do CPP, cientificando os afiançados das condições do artigo 327 e 

328 do mesmo Código.15. Recolhida e comprovada a fiança, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo deva permanecer 

custodiado, consignando as medidas cautelares ora deferidas.16. 

Certifique-se acerca do destino da fiança paga, nos termos do art. 1.468 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, o 

que deverá ser criteriosamente cumprido pela Gestora Judicial.17. 

Comunique-se a autoridade policial.18. Notifique-se o Ministério Público.19. 

Cumpra-se com URGÊNCIASão José dos Quatro Marcos/MT, 14 de janeiro 

de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 52453 Nr: 194-46.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ALBINO RODRIGUES SALSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 194-46.2013.811.0039.

CÓDIGO 52453.

1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Ana Albino 

Rodrigues Salsa em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS.

 3. Cálculo apresentado pela parte autora à fl. 101.

4. Às folhas 105 v, a parte exequente concordou com o cálculo 

apresentado pela contadoria judicial.

5. Conforme certidão às folhas 105 v, a parte executada não impugnou os 

valores apresentado pela parte autora.

6. É o breve relato.

7. Fundamento e decido.

8. Analisando os autos, nota-se que a executada não impugnou os 

cálculos apresentados pela contadoria judicial.

9. Nos cálculos apresentados pela parte autora, constam os valores de R$ 

9.276,25 (nove mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e cinco 

centavos) referentes às verbas pretéritas e R$ 756,70 (setecentos e 

cinquenta e seis reais e setenta centavos) referentes aos honorários 

advocatícios.

10. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos 

arguidos pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela contadoria 

judicial deve ser adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

11. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte autora 

às folhas 101, no valor de R$ 9.276,25 (nove mil, duzentos e setenta e 

seis reais e vinte e cinco centavos) referentes às verbas pretéritas e R$ $ 

756,70 (setecentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos) 

referentes aos honorários advocatícios.

12. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

13. Intime-se.

14. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 14 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 21072 Nr: 1259-18.2009.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSEFA NASCIMENTO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 1259-18.2009.811.0039.

CÓDIGO N° 21072.

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de aposentadoria rural por idade, ajuizada por Maria 

Josefa Nascimento de Matos, em desfavor do INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 113 e 135.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. De proemio, retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro 

a capa dos autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC.

 7. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 113 e 135, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

8. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

9. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

10. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 
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baixas de estilo.

11. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

12. Publique-se.

13. Intime-se.

14. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 64756 Nr: 1844-60.2015.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIVALDO FERNANDES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/MT 5835-A, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 1. Vistos.

2. Considerando o pleito de fls. 170/172, verifico que não há que se falar 

em Cumprimento de Sentença, uma vez que não restou estabelecido na 

sentença que a parte autora teria que proceder com a prestações de 

contas.

3. Consigno que a prestação de contas em ação de busca e apreensão 

deve ser discutida em ação autônoma.

 4. Não havendo pendências, arquive-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 69454 Nr: 1034-51.2016.811.0039

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLMRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 26.Assim, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais com fundamento no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil para o fim de:27.DECRETAR o divórcio entre as partes, 

dissolvendo o vínculo matrimonial até então existente entre MARIA LÚCIA 

MARQUIORETO ROCHA DOS SANTOS e ÉLCIO ANTÔNIO DOS SANTOS 

.28.Os bens serão partilhados conforme plano de partilha de fl. 

08/09.29.Confirmo a liminar anteriormente concedida.30.Sem condenação 

o requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, tendo em 

vista que é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do 

CPC.31.Consigno que a requerida voltará a usar o nome de solteira, qual 

seja Maria Lúcia Marquioreto Rocha.32.Transitada em julgado, nos termos 

do art. 10, I, do Código Civil e arts. 29 a 33, parágrafo único, da Lei dos 

Registros Públicos, expeça-se o pertinente mandado de averbação ao 

Registro Civil em que se registrou o casamento aqui dissolvido (art. 1.571, 

§ 1º, do CC), para que seja averbada a presente sentença (art. 10, I, do 

Código Civil c/c art. 29, § 1º, a, da Lei 6.015/1973), observando o que 

dispõe a CNGC. 33.Na sequência, informada a averbação e o registro 

sobreditos, anote-se, e proceda-se a Secretaria desta Vara o 

arquivamento dos autos, com as baixas e cautelas de 

estilo.34.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 99346 Nr: 3114-80.2019.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO DA 

SILVA, ALYS HENRIQUE DE SOUZA SILVA, RAFAEL DO ESPÍRITO SANTO 

DA SILVA, CLEBSON APARECIDO RUYS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919

 AUTOS Nº 3114-80.2019.811.0039

CÓDIGO 99346

1. Vistos.

2. Conforme certidão de fl.229, o réu foi devidamente intimado para 

constituir novo advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, ou manifestasse a 

impossibilidade de fazê-lo.

3. Devidamente intimado, o réu declarou que iria constituir novo patrono, 

porém, deixou o prazo para apresentação de resposta à acusação 

transcorrer in albis, conforme a certidão susomencionada.

4. Desta forma, por se tratar de direito indisponível (direito à liberdade), e 

resguardando-se o princípio da ampla defesa, necessário se faz, 

considerando que inexiste patrono constituído pelo o referido réu, a 

nomeação de um advogado dativo para que apresente a peça defensiva 

no prazo legal de 10 (dez) dias.

5. Por fim, com fulcro no art. 408 do Código de Processo Penal, nomeio a 

Dra. DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO, OAB/MT-24.919/O, para 

apresentar a resposta acusação no prazo já citado.

6. Após a nomeação, deverá a causídica dar o devido andamento no feito, 

no prazo legal.

 7. Por fim, cumprido o determinado, façam-me os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos – MT, 30 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 71548 Nr: 1954-25.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONEYR JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1954-25.2016.811.0039.

Código 71548.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Pedido de Auxílio Doença, ajuizado por Roneyr 

José da Silva, em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos já qualificados nos autos.

3. Tendo em vista a manifestação de ref. 82, defiro o pleito e designo nova 

realização da perícia médica.

 4. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem 

como intimar o expert desta nomeação.

5. Após, realizada a perícia, dê-se vista às partes para, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da perícia.

6. Às providências.

7. Intime-se.

8. Expeça-se o necessário.

9. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 77353 Nr: 1001-27.2017.811.0039

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROSELY PEREIRA DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1001-27.2017.811.0039

CÓDIGO Nº 77353

1. Vistos.

2. DETERMINO o arquivamento destes autos, vez que já cumpriu sua 

finalidade, feitas as anotações e comunicações necessárias, arquive-se.

 3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 66324 Nr: 2399-77.2015.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRTLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - 

OAB:14176/A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Vistos.

2. Indefiro o pleito de Ref. 135, uma vez que não restou comprovado o 

esgotamento das diligências pela parte autora.

3. Determino que a requerente junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, o endereço da empresa requerida, sob pena de extinção.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 30 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50544 Nr: 386-13.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAÍNA CAETANO CAMPOS, JANDERSON CAETANO 

CAMPOS, MARIA JOSÉ CAETANO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 386-13.2012.811.0039.

CÓDIGO Nº. 50544

1. Vistos.

2. Tendo em vista manifestação retro, DETERMINO a intimação da 

autarquia federal para se manifestar acerca dos cálculos apresentados 

pela parte exequente, no prazo de 30 (trinta) dias.

3. Havendo na impugnação discordância dos valores apresentados, 

remetam-se os autos a contadoria desta vara única, do contrário, 

voltem-me conclusos.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de julho de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 8170 Nr: 796-86.2003.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEIS APARECIDA FERNANDES-ME, 

AYRTON ANTÔNIO RODRIGUES, EDNEIS APARECIDA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ALVARES CAMPOS 

- OAB:1.127-A, MANOEL ALVARES CAMPOS JÚNIOR - OAB:MT 9791, 

PAULO GUILHERME DA SILVA - OAB:2994/MT

 Autos nº 796-86.2003.811.0039.

Código: 8170.

1. Vistos.

2. Compulsando os autos, verifico que tratam-se das mesmas partes e 

causa de pedir do código 8173, razão pela qual DETERMINO o 

apensamento daquele ao presente feito.

3. Ademais, considerando que nos autos 8173 fora realizada buscas no 

sistema RENAJUD, restando-se frutífera, conforme demonstrado em fl. 

258/259 daquele feito, INDEFIRO o pleito de fl. 376 (deste - 8170), tendo 

em vista que, pelo motivo de já haver restrições no veículo, o exequente 

deixou de requerer a adjudicação do bem.

4. Intime-se o exequente para promover o devido andamento do feito, 

indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, conforme o disposto no art. 580, caput, da 

CNGC/MT, uma vez que as reiteradas tentativas de garantir o direito do 

exequente, seja via BacenJud ou Renajud, restaram infrutíferas.

 5. Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no artigo 580, 

§2º, da CNGC/MT, haja vista que o feito tramita há mais de 15 (quinze) 

anos, de modo que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas 

infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte exequente em 

se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de moroso ao 

Judiciário.

 6. Certifique-se e voltem-me conclusos.

7. Intime-se.

8. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 29 de julho de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 54905 Nr: 93-72.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE 

AGUIAR - OAB:21.935/0, NELCELI CRISTINA R. A. DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 17.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 AUTOS Nº 93-72.2014.811.0039.

CÓDIGO 54905.

1. Vistos.

2. Cuida-se de Embargos de Declaração manejados pela parte requerida, 

alegando que houve vícios na decisão em fl. 188.

3. Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

4. É o necessário.

5. Decido.

6. O recurso de embargos de declaração é cabível para as hipóteses de 

contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes 

do que se encontra disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

 7. Nesse sentido, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu 

âmbito de incidência restrito pelo art. 1022 do Código de Processo Civil, o 

qual prescreve:

 8. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

9. I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

10. II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
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11. III - corrigir erro material.”

12. Pois bem, a contradição a que se refere o art. 1.022, inciso I e II do 

CPC e que pode fundamentar eventual embargos de declaração é aquela 

entre a fundamentação e o dispositivo da decisão.

13. Eventuais divergências de entendimento em decisão prolatada pelo 

julgador e lei/jurisprudência, são passíveis de recurso objetivando a sua 

reforma, no entanto, se amoldam à hipótese prevista no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil.

14. Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

15. Diante do exposto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam 

provimento dos presentes embargos, REJEITO-OS, devendo permanecer o 

comando judicial embargado, tal como foi lançado.

16. No mais, permanece inalterada a decisão vergastada.

17. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 13508 Nr: 1230-70.2006.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MÁXIMO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEM CRISTHINE PETRELI DA 

COSTA - OAB:26830, TAMIRES RODRIGUES PERIN - OAB:25293/O, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela contadoria 

judicial em fl. 197, nos valores de R$ 90.914,05 (noventa mil novecentos e 

quatorze reais e cinco centavos) referentes às verbas pretéritas e R$ 

1.908,81 (um mil novecentos e oito reais e oitenta e um centavos) 

referentes aos honorários advocatícios e R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais) referentes à multa diária.10.Expeça-se ofício 

requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já 

indicados por este Sodalício, para que se proceda ao pagamento das 

verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou 

PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à 

conta do respectivo crédito.11.Com o pagamento, expeça-se alvará de 

levantamento dos valores depositados, na conta indicada pela parte 

autora. 12.Intime-se.13.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de 

dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 25786 Nr: 1404-06.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA DOS SANTOS DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - OAB:13630/MT, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1404-06.2011.811.0039.

CÓDIGO 25786.

 1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Ilda dos Santos de 

Andrade em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Cálculo apresentado pela parte exequente em fls. 

238,240,241,245/246.

4. Conforme fls. 249-v,253-v, a parte executada concordou com os 

valores apresentado pela executada.

 5. É o breve relato.

6. Fundamento e decido.

7. Nos cálculos apresentados pela parte executada, constam os valores 

de R$ 36.321,99 (trinta e seis mil trezentos e vinte e um reais e noventa e 

nove centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 3.743,11 (três mil 

setecentos e quarenta e três reais e onze centavos) referentes aos 

honorários advocatícios e R$ 5.388,16 (cinco mil trezentos e oitenta e oito 

reais e dezesseis centavos) referentes a conversão do beneficio de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

8. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente em 

fls. 238,240,241,245/246, nos valores RR$ 36.321,99 (trinta e seis mil 

trezentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos) referente às 

verbas pretéritas, R$ 3.743,11 (três mil setecentos e quarenta e três reais 

e onze centavos) referentes aos honorários advocatícios e R$ 5.388,16 

(cinco mil trezentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos) 

referentes a conversão do beneficio de auxílio-doença em aposentadoria 

por invalidez.

10. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 13418 Nr: 1125-93.2006.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIKOLAS JOANIS TSAKIRIDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, DÉBORA ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:18996/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER PERUCHI DE MATOS 

- OAB:9865/MT

 AUTOS Nº 1125-93.2006.811.0039.

CÓDIGO 13418.

Vistos.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração manejados pela parte requerente, 

alegando que houve omissão na decisão de fl. 334.

2. Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

3. É o necessário.

4. Decido.

5. O recurso de embargos de declaração é cabível para as hipóteses de 

contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes 

do que se encontra disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

 6. Nesse sentido, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu 

âmbito de incidência restrito pelo art. 1022 do Código de Processo Civil, o 

qual prescreve:

 7. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

8. I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

9. II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar 

o juiz de ofício ou a requerimento;

10. III - corrigir erro material.

11. Pois bem, a contradição a que se refere o art. 1.022, inciso III do CPC e 

que pode fundamentar eventual embargos de declaração é aquela entre a 

fundamentação e o dispositivo da decisão.

12. Eventuais divergências de entendimento em decisão prolatada pelo 

julgador e lei/jurisprudência, são passíveis de recurso objetivando a sua 

reforma, no entanto, se amoldam à hipótese prevista no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil.

13. Assim, prosperam os fundamentos da parte embargante no que diz 

respeito à sentença.
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14. Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a omissão da decisão de fl. 334, 

de modo que seja retificado a presente decisão, conforme fls. 337/338, 

alterando-se o artigo 924, inciso II, para artigo 921, § 2º.

15. No mais, permanece inalterada a decisão vergastada.

16. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 52973 Nr: 749-63.2013.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CESPERE CASSUPÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ALCEU DALLE LASTE - 

OAB:PROCURADOR FED

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS 749-63.2013.811.0039.

CÓDIGO 52973

1. Vistos.

2. Cumpra-se o despacho proferido no feito em apenso código 52605.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 12164 Nr: 1547-05.2005.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN RICARDO MONESI DA SILVA, ELTON 

HENRIQUE MONESI DA SILVA, ROSILENE APARECIDA MONESI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDÊNCIA DA PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela contadoria 

judicial em fls. 319/322, nos valores de R$ 418.203,05 (quatrocentos e 

dezoito mil duzentos e três reais e cinco centavos) referentes às verbas 

pretéritas e 46.209,30 (quarente e seis mil duzentos e nove reais e trinta 

centavos) referentes aos honorários advocatícios e R$ 376.200,00 

(trezentos e setenta e seis mil e duzentos reais) referentes à multa 

diária.10.Expeça-se ofício requisitório à Procuradoria Geral do Estado do 

Mato Grosso, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se 

proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo 

crédito.11.Com o pagamento, expeça-se alvará de levantamento dos 

valores depositados, na conta indicada pela parte autora. 

12.Intime-se.13.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de 

dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50140 Nr: 1927-18.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE MANOEL SOUTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SALES 

TERTULIANO SCALOPPE - OAB:107203

 AUTOS Nº 1927-18.2011.811.0039

CÓDIGO 50140

Vistos.

1. Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizado por Alice Manoel 

Souta da Silva em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

2. Alvará de Autorização de pagamento às fls. 177/178.

3. É o breve relato. Decido.

4. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização às fls. 177/178, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

5. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

6. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

7. Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

8. P. R. I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 25379 Nr: 998-82.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEÔNIDAS JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 998-82.2011.811.0039

CÓDIGO 25379

Vistos.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Leônidas José de 

Oliveira em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 2. Cálculo apresentado pela Autarquia Ré conforme fls. 149.

3. A parte autora concordou com o cálculo de honorários apresentado em 

fls. 180 e 190.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Conforme decisão em fl. 172 é notório que as verbas pretéritas já fora 

homologada, portando não havendo assim a necessidade da homologação 

do valor no petitório das referidas verbas.

7. Ademais, nos cálculos apresentados pela Autarquia Ré, constam os 

valores de R$ 670,78 (seiscentos e setenta reais e, setenta e oito 

centavos) referentes aos honorários advocatícios.

8. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte executada deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela Autarquia Ré 

em fls. 149, no R$ 670,78 (seiscentos e setenta reais e, setenta e oito 

centavos) referentes aos honorários advocatícios.

10. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 18056 Nr: 1235-24.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDDS, ADDS, ADDJ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, JACKELINE OLIVERA DA SILVA - OAB:8310B, 

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

15.675/0, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, EVERTON LEANDRO DA COSTA - 

OAB:86161/MG, FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAÚJO - 

OAB:MT-3.642-A, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ/FCARP - 

OAB:, TAYSE FERNANDA BOTELHO BARROS - OAB:19206

 Autos nº. 1235-24.2008.811.0039.

Código nº. 18056.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos ajuizada por Devani 

Domiciano de Souza e Adevânea Domiciano de Souza, em face de Sério 

Vieira de Souza, todos devidamente qualificados nestes autos.

3. Considerando que o executado foi devidamente intimado (f. 211) e não 

manifestou neste feito (certidão de f. 215), DETERMINO vistas dos autos à 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se e 

requerer acerca do que entender de direito.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50544 Nr: 386-13.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAÍNA CAETANO CAMPOS, JANDERSON CAETANO 

CAMPOS, MARIA JOSÉ CAETANO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 386-13.2012.811.0039.

CÓDIGO 50544

Vistos.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Janaína Caetano 

Campos e Janderson Caetano Campos em desfavor de Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS.

 2. Cálculo apresentado pela parte autora às fl. 190/191.

3. Conforme certidão às folhas 193, a parte executada não impugnou os 

valores apresentado pela requerente.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Analisando os autos, nota-se que a executada não impugnou os 

cálculos apresentados pela requerente.

7. Nos cálculos apresentados pela parte autora, constam os valores de R$ 

10.825,52 (dez mil, oitocentos e vinte e cinco reais e, cinquenta e dois 

centavos) referentes às verbas pretéritas e R$ 1.082,55 (um mil e, oitenta 

e dois reais e, cinquenta e cinco centavos) referentes aos honorários 

advocatícios.

8. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte autora deve ser 

adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela requerente às 

fls. 168, no valor de R$ 10.825,52 (dez mil, oitocentos e vinte e cinco reais 

e, cinquenta e dois centavos) referentes às verbas pretéritas e R$ 

1.082,55 (um mil e, oitenta e dois reais e, cinquenta e cinco centavos) 

referentes aos honorários advocatícios.

10. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

11. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 22611 Nr: 231-78.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO ANDRADE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 22611AUTOS: 231-78.2010.811.00391.Vistos.2.Trata-se 

de pedido de manutenção do benefício previdenciário (ação de 

aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de tutela) 

concedido por força de sentença judicial transitada em julgado.3.O caso 

supra, se amolda às inovações introduzidas pela Lei 13.457/2017 à Lei 

8.213/1991, que passou a estabelecer em seu texto que a Autarquia 

Federal requerida pode convocar a qualquer tempo o segurado 

aposentado por invalidez para inspeção de saúde:Art. 43 [...]§ 4º O 

segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer 

momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a 

aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o 

disposto no art. 101 desta Lei. (inserido pela Lei nº 13.457/2017).4.Por 

força desta alteração, a jurisprudência majoritária entende que não há, 

nestes casos, violação à decisão judicial. A coisa julgada advinda da 

decisão judicial nos casos daquela lei é do tipo rebus sic stantibus, e 

mantém seus efeitos enquanto não alterada a situação fática que ensejou 

a prolação da decisão.5.INDEFIRO o pleito retro, devendo a requerente, 

caso queira, ajuizar nova demanda, solicitando como prova emprestada a 

perícia atual realizada nestes autos em fl. 221/228, com fulcro no art. 372 

do CPC. 15.Ciência as partes, certifique e arquive-se os autos 

definitivamente.16.Cumpra-se, expedindo o necessário.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 51742 Nr: 1646-28.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE FREITAS CAETANO, DORALICE MARIA 

DELFINA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - OAB:13630/MT, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1646-28.2012.811.0039.

CÓDIGO 51742.

 1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por José de Freitas 

Caetano e Doralice Maria Delfina de Freitas em desfavor de Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Cálculo apresentado pela parte exequente em fl. 161.

4. Conforme fl. 167-v, a parte executada concordou com os valores 

apresentado pela executada.

 5. É o breve relato.

6. Fundamento e decido.

7. Nos cálculos apresentados pela parte executada, constam os valores 

de R$ 29.768,36 (vinte e nove mil setecentos e sessenta e oito reais e 

trinta e seis centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 2.668,81 (dois 

mil seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos) referentes 

aos honorários advocatícios.

8. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente em 
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fls. 301/304, nos valores R$ 29.768,36 (vinte e nove mil setecentos e 

sessenta e oito reais e trinta e seis centavos) referente às verbas 

pretéritas e R$ 2.668,81 (dois mil seiscentos e sessenta e oito reais e 

oitenta e um centavos) referentes aos honorários advocatícios.

10. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 21402 Nr: 1611-73.2009.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MÁXIMO DA SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, JEANA VALERIA MENDES ALVES - OAB:20.246, 

LAUDISON MORAES COELHO - OAB:19353/O, NAJLA MILENA CASTRO 

DA SILVA - OAB:13630/MT, TAMIRES RODRIGUES PERIN - 

OAB:25293/O, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a omissão da decisão de fl. 163, 

para que seja retificado a presente deliberação, para incluir o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) de multa fixada em acórdão. 11.No mais, 

permanece inalterada a decisão vergastada.12.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 54488 Nr: 2246-15.2013.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - 

OAB:14176/A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A e 7657-B, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O

 AUTOS Nº 2246-15.2013.811.0039.

CÓDIGO 54488

Vistos.

1. Trata-se de Ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

S.A. em face de Deoralicio Arvelino, alegando a inadimplência do 

requerido, ressaltando que a parte ré teria celebrado contrato de 

financiamento com a garantia de alienação.

 2. A parte autora pugnou pela nova expedição de mandado no endereço 

indicado nas fls. 148.

3. DETERMINO a expedição de novo mandado de Busca e apreensão 

conforme requerido às fls. Retro.

4. Defiro o pedido dos benefícios em fl. 148.

5. Cumpra, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 19901 Nr: 62-28.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, ELLEM CRISTHINE PETRELI DA COSTA - OAB:26830, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 62-28.2009.811.0039

CÓDIGO 19901

1. Vistos.

 2. Em que pese a certidão retro, tal juízo de admissibilidade corresponde 

ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, consoante novo 

regramento do Código de Processo Civil [Art. 1.010, §3º do CPC]. Consigno 

que a análise de admissibilidade não é função jurisdicional deste Juízo, 

sob pena de incorrer em usurpação de competência.

3. Deste modo, intime-se o apelado para oferecer contrarrazões ao 

recurso, nos termos do art. 1.009, §1º, CPC.

4. Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

5. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 16116 Nr: 1864-32.2007.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO CABRAL MENDONÇA, JOSÉ 

APARECIDO DA CRUZ - ESPÓLIO, APARECIDO ANSELMO GERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Autos nº 1864-32.2007.811.0039.

Código: 16116.

1. Vistos.

2. Indefiro o pedido de pesquisa via sistema BACENJUD, uma vez que já 

realizado no presente feito, conforme demonstrado em fl. 163/164, 

restando infrutífera por inexistência de saldo na conta do executado.

 3. Impende destacar que os referidos sistemas não podem ser utilizados 

de maneira indiscriminada, visto que o uso do BACENJUD serve para 

auxiliar o poder judiciário na obtenção da indisponibilidade dos bens do 

executado, não sendo dever do Judiciário envidar esforço para 

descobrimento do paradeiro das partes ou de seus bens e rendimentos 

em feitos que versem sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao 

princípio da inercia da jurisdição e imparcialidade do juízo.

 4. No mais, intime-se a parte demandante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, consignando na intimação a 

advertência de que em não sendo dada providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular do feito, serão os autos extintos.

5. Intime-se.

 6. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 21 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 54271 Nr: 2040-98.2013.811.0039
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C C DE SOUZA REPRESENTAÇÕES - ME, 

CÉSAR CLEMENTE DE SOUZA, REGIANE DO NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2040-98.2013.811.0039.

Código: 54271.

1. Vistos.

2. Indefiro o pedido de pesquisa via sistema BACENJUD, uma vez que já 

realizado no presente feito, conforme demonstrado em fl. 59/50, restando 

infrutífera por inexistência de saldo na conta do executado.

 3. Impende destacar que os referidos sistemas não podem ser utilizados 

de maneira indiscriminada, visto que o uso do BACENJUD serve para 

auxiliar o poder judiciário na obtenção da indisponibilidade dos bens do 

executado, não sendo dever do Judiciário envidar esforço para 

descobrimento do paradeiro das partes ou de seus bens e rendimentos 

em feitos que versem sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao 

princípio da inercia da jurisdição e imparcialidade do juízo.

 4. No mais, intime-se a parte demandante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, consignando na intimação a 

advertência de que em não sendo dada providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular do feito, serão os autos extintos.

5. Intime-se.

 6. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 21 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 7825 Nr: 539-61.2003.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASASDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:OAB/MT 22.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN COSTA CARDOSO - 

OAB:6.361

 Código n°. 7825.

1. Vistos.

2. Trata-se de ação de execução fiscal em que FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL move em face de JESUS DO VALE LOPES, ambos 

devidamente qualificados.

3. O exequente peticionou para que seja realizada pesquisa de bens em 

nome do executado, através do sistema RENAJUD.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Incialmente, DETERMINO que a secretaria deste juízo proceda com a 

anotação no sistema, eis que o feito passará a tramitar de forma sigilosa, 

tendo em vista que a pesquisa ao referido sistema implica quebra de sigilo 

das informações do executado.

 7. O sistema Renajud é um sistema on-line de restrição judicial de veículos 

criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário 

ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica 

permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro 

Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de 

restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas 

condenadas em ações judiciais — http://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud.

8. Dito isso, DEFIRO o requerimento apresentado pela parte exequente no 

item “I” do pleito retro.

9. Outrossim, considerando que a diligência restou frutífera consoante 

comprovante anexo, oportunidade em que restou evidenciado a existência 

de 05 (cinco) veículos em nome do executado, contudo, encontram-se 

com restrições já inseridas no referido sistema, motivo pelo qual determino 

a intimação da parte autora para manifestar-se acerca do que entender de 

direito, informando expressamente, se possui interesse na constrição, 

b e m  c o m o  e m  q u a l  v e í c u l o  e  q u a l  t i p o 

(transferência/licenciamento/circulação), no prazo de 15 (quinze) dias.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 19160 Nr: 2317-90.2008.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÔNIA MARIA GUERRA DE AGUIAR-ME, 

CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE AGUIAR, SÔNIA MARIA GUERRA DE 

AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA - 

OAB:2530/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041, 

MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 17.Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a omissão da decisão de fls. 

274/274-v, para que seja retificada a presente deliberação, para alterar de 

“Deixo de condenar em custas e despesas processuais, visto que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita” para “Condeno a parte requerida 

em 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, conforme artigo 85, 

§1º do CPC.”18.No mais, permanece inalterada a decisão 

vergastada.19.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 03 de janeiro 

de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 21230 Nr: 1426-35.2009.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE PÁDUA ALVES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE 

CAMPOS-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA PEREIRA DOS 

SANTOS SCHUMAHER - OAB:216821, WILSON A. RUZZA - 

OAB:49.270-SP

 Autos nº 1426-35.2009.811.0039.

Código 21230.

1. Vistos.

2. Trata-se de Execução de Título Judicial movida em face da Fazenda 

Pública do Estado de São Paulo.

 3. Considerando o pleito retro, expeça-se oficio ao Presidente do Tribunal 

de Justiça de São Paulo para que proceda com o pagamento das verbas 

por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor), fazendo-se o pagamento 

na ordem de apresentação da requisição e à conta do respectivo crédito, 

observando-se o disposto no art. 100 da CF, sob pena de bloqueio de 

verbas suficientes ao adimplemento da obrigação.

4. Decorrido o prazo, com ou sem pagamento, certifique-se e vistas a 

parte autora para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 08 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 54041 Nr: 1812-26.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAÍDE FERNANDES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 
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SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1812-26.2013.811.0039.

Código nº. 54041.

1. Vistos.

2. Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Caso as partes não se manifestem no prazo legal, deverão ser os autos 

arquivados, com as devidas baixas e anotações de estilo.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 25442 Nr: 1061-10.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENDO LOPES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 AUTOS Nº 1061-10.201.811.0039

CÓDIGO N° 25442.

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de aposentadoria por idade ajuizada por Rosendo 

Lopes de Almeida, em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 247/248.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 247/248, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50443 Nr: 273-59.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLAN DE MELO FARIA, LUAN DE MELO FARIA, 

VIVIANE DE MELO EDUARDO, RENNAN YGOR DE MELO FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SALES 

TERTULIANO SCALOPPE - OAB:107203

 AUTOS Nº 273-59.2012.811.0039.

CÓDIGO 50443.

1. Vistos em recesso forense.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Nair Aparecida de 

Freitas Caires em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Cálculo apresentado pela contadoria judicial em fls.109 v.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Nos cálculos apresentados pela contadoria judicial, constam os valores 

de R$ 1.007,87 (um mil e sete reais e oitenta e sete centavos referentes 

aos honorários advocatícios.

7. É consabido que Contador Judicial substitui o perito como profissional 

de confiança do juiz, e equidistante dos interesses conflitantes. Os 

cálculos elaborados pela Contadoria Judicial merecem crédito, pois estão 

baseados na farta documentação carreada aos autos e são os que 

melhor reproduzem o título executivo judicial.

8. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela contadoria 

judicial em fls. 109 v, nos valores de R$ 1.007,85 (um mil e sete reais e 

oitenta e cinco centavos) referentes aos honorários advocatícios.

9. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

10. Com o pagamento, expeça-se alvará de levantamento dos valores 

depositados, na conta indicada pela parte autora.

 11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 51668 Nr: 1566-64.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA PEDROZO SPINOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1566-64.2012.811.0039.

CÓDIGO 51668.

 1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Oliene Ribeiro da 

Silva em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Cálculo apresentado pela parte exequente em fls. 148/149.

4. Conforme fls. 151-V, a parte executada concordou tacitamente com os 

valores apresentado pela executada.

 5. É o breve relato.

6. Fundamento e decido.

7. Nos cálculos apresentados pela parte executada, constam os valores 

de R$ 40.113,71 (quarenta mil cento e treze reais e setenta e um 

centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 3.406,37 (três mil 

quatrocentos e seis reais e trinta e sete centavos) referentes aos 

honorários advocatícios.

8. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente em 

fls. 148/149, nos valores R$ 40.113,71 (quarenta mil cento e treze reais e 

setenta e um centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 3.406,37 (três 

mil quatrocentos e seis reais e trinta e sete centavos) referentes aos 

honorários advocatícios.

10. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50113 Nr: 1899-50.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR APARECIDA DE FREITAS CAIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1899-50.2011.811.0039.

CÓDIGO 50113.

1. Vistos em recesso forense.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Nair Aparecida de 

Freitas Caires em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Cálculo apresentado pela contadoria judicial em fls.129 v.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Nos cálculos apresentados pela contadoria judicial, constam os valores 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) referentes aos honorários advocatícios.

7. É consabido que Contador Judicial substitui o perito como profissional 

de confiança do juiz, e equidistante dos interesses conflitantes. Os 

cálculos elaborados pela Contadoria Judicial merecem crédito, pois estão 

baseados na farta documentação carreada aos autos e são os que 

melhor reproduzem o título executivo judicial.

8. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela contadoria 

judicial em fls. 129 v, nos valores de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

referentes aos honorários advocatícios.

9. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

10. Com o pagamento, expeça-se alvará de levantamento dos valores 

depositados, na conta indicada pela parte autora.

 11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54635 Nr: 2379-57.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2379-57.2013.811.0039

CÓDIGO N° 54635

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural Por Idade, ajuizada por Maria 

José dos Santos, em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 131/132.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 131/132, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 51410 Nr: 1299-92.2012.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA MARQUES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANSÉRGIO DE SOUZA 

BARBEIRO - OAB:MT-10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS ALVES ARAÚJO - 

OAB:PROCURADOR FED.

 Autos nº. 1299-92.2012.811.0039

Código nº. 51410.

1. Vistos.

2. Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Caso as partes não manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

deverão ser os autos arquivados, com as devidas baixas e anotações de 

estilo.

 4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 23194 Nr: 817-18.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOSÉ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:PROCURADOR

 AUTOS Nº 817-18.2010.811.0039.

CÓDIGO N° 23194.

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de restabelecimento de auxílio-doença com pedido de 

antecipação de tutela ajuizada por Antônio José Filho, em desfavor do 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 250/251.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 250/251, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.
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12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 17084 Nr: 286-97.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE SEVERINO MILLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANA VALERIA MENDES ALVES 

- OAB:20.246, LAUDISON MORAES COELHO - OAB:19353, TAMIRES 

RODRIGUES PERIN - OAB:25293/O, VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 AUTOS Nº 286-97.2008.811.0039.

CÓDIGO N° 17084.

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de aposentadoria por invalidez com pedido de tutela 

antecipada ajuizada por Marlene Severino Miller, em desfavor do INSS - 

Instituto Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 409/410.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 409/410, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 17843 Nr: 1026-55.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA APARECIDA DE QUEIRÓZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GIAMPIETRO 

MORALES - OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1026-55.2008.811.0039.

Código nº. 17843.

1. Vistos.

2. Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Caso as partes não se manifestem no prazo legal, deverão ser os autos 

arquivados, com as devidas baixas e anotações de estilo.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 24480 Nr: 103-24.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIR CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 103-24.2011.811.0039.

CÓDIGO N° 24480.

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação para concessão de auxílio-doença com pedido de 

antecipação de tutela ajuizada por Jamir Caetano, em desfavor do INSS - 

Instituto Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 172/173.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 172/173, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 18703 Nr: 1902-10.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARIA DE JESUS - DE CUJUS, ILDA 

APARECIDA DE JESUS, GERCINA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, RODRIGO VEIGA GENNARI - OAB:251678, VALERIA 

APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1902-10.2008.811.0039.

CÓDIGO N° 18703.

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de aposentadoria rural por idade ajuizada por 

Terezinha Maria de Jesus, em desfavor do INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 204/205.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 204/205, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.
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11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50120 Nr: 1906-42.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZIRA CONCEIÇÃO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1906-42.2011.811.0039

CÓDIGO N° 50120

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural Por Idade, ajuizada por Elzira 

Conceição Sanches, em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 253/254.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 253/254, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 54745 Nr: 2482-64.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LÚCIA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, LAUDISON MORAES COELHO - 

OAB:19353, TAMIRES RODRIGUES PERIN - OAB:25293/O, VALERIA 

APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2482-64.2013.811.0039

CÓDIGO N° 54745

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação para Concessão de Auxílio Doença c/c 

Aposentadoria por Invalidez c/c Antecipação de Tutela, ajuizada por Ana 

Lúcia Pereira dos Santos, em desfavor do INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 194/195.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 194/195, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 55735 Nr: 768-35.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIPES PLAQUI MALDONADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:OAB/MT 8506-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26417 A

 PROCESSO 768-35.2014.811.0039

CÓDIGO 55735

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Cobrança de Valor Integral da Indenização do 

Seguro, ajuizado por Floripes Plaqui Maldonado, em face de Seguradora 

Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT-S/A, ambos já qualificados.

3. Tendo em vista a certidão em fl. 432, determino a intimação da parte 

autora para que de prosseguimento do processo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção do feito.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 20562 Nr: 753-42.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO PIO XII

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRIELLI CRISTINA LOPES DOS 

SANTOS - OAB:390.872, PAULO GUILHERME DA SILVA - OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 Autos nº. 753-42.2009.811.0039.

Código nº. 20562.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, 

ajuizada por Fundação Pio Xii – Hospital de Câncer de Barretos, em face 

de Ilson Ribeiro da Silva, ambos já qualificados nos autos.

3. Tendo em vista a manifestação de fl. 195, DETERMINO a intimação da 

parte requerida, para que se manifeste nos autos acerca da penhora, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

4. Caso não haja impugnação, expeça-se alvará de levantamento dos 

valores.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 21814 Nr: 2081-07.2009.811.0039

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEDERLOF AGROPECUÁRIA E FLORESTAL LTDA., 

LOURIVAL LOPPNOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAUKE DOUWE DIJKSTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, LEONARDO MENDES VILAS BOAS - OAB:10121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES KLEBER RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 15.876, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 

8996

 7.Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os PROVEJO para sanar o erro material contida na parte 

final da sentença nos parágrafos 46°, 47° e 48º de fls. 521/523:“46. 

Considerando os reiterados descumprimentos das ordens judiciais 

emanadas por este juízo (fl. 703, DETERMINO que o requerido preste 

contas acerca do material lenhoso retirado sem prévia autorização, 

discriminando detalhadamente acerca da quantidade extraída, destinação 

do material, sua localização, caso tenha sido vendido, e se alienado 

informe o valor auferido, sob pena de incorrer em crime de desobediência 

previsto no art. 330 do CP.47. Intime-se a parte requerida para que 

proceda com o pagamento da multa arbitrada em fl. 849, no prazo de 30 

(trinta) dias.48. Pela sucumbência, arcará o requerido com as custas e 

despesas do processo, bem como com honorários advocatícios fixados 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, 

do Novo Código de Processo Civil”.8.No mais, permanece inalterada a 

sentença vergastada.9.Intime-se.10.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 27 de janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 17533 Nr: 675-82.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TRINDADE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATISTÃO CALÇADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-E / MT

 PROCESSO N° 675-82.2008.811.0039.

CÓDIGO N°17533

1. Vistos.

2. Considerando a decisão de fl. 363, com fulcro no art. 485, §1º do CPC, 

DETERMINO a intimação pessoal da parte autora, por meio de seu 

representante legal, via correspondência com aviso de recebimento, para 

apresentar planilha de cálculo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

3. Não havendo manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53536 Nr: 1327-26.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA LOPES DA SILVA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1327-26.2013.811.0039

CÓDIGO N° 53536

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de Auxílio para concessão de Auxílio doença 

decorrente de acidente de trabalho c/c aposentadoria por invalidez com 

pedido de tutela antecipada, ajuizada por Marilza Lopes da Silva e Silva, 

em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 124/125.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 124/125, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 56627 Nr: 1432-66.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR FRANCISCO DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1432-66.2014.811.0039

CÓDIGO N° 56627

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação Previdenciária para Restabelecimento do 

Auxílio-Doença Decorrente de Acidente de Trabalho c/c Aposentadoria 

Por Invalidez com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Valdir 

Francisco Dourado, em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 126/127.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 126/127, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 51894 Nr: 1799-61.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO SILVA CAMPOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1799-61.2012.811.0039.

CÓDIGO 51894.

 1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Antônio Silva 

Campos em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Cálculo apresentado pela parte exequente em fl. 149.

4. Conforme fl. 307-v, a parte executada concordou com os valores 

apresentado pela executada.

 5. É o breve relato.

6. Fundamento e decido.

7. De proêmio, verifico que a certidão em fl. 152 não foi efetuada o seu 

cumprimento, sendo assim, DETERMINO o cumprimento da decisão em fl. 

151.

8. Nos cálculos apresentados pela parte executada, constam os valores 

de R$ 25.737,53 (vinte e cinco mil setecentos e trinta e sete reais e 

cinquenta e três centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 1.409,16 

(um mil quatrocentos e nove reais e dezesseis centavos) referentes aos 

honorários advocatícios.

9. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

10. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente 

em fls. 301/304, nos valores de R$ 25.737,53 (vinte e cinco mil setecentos 

e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos) referente às verbas 

pretéritas e R$ 1.409,16 (um mil quatrocentos e nove reais e dezesseis 

centavos) referentes aos honorários advocatícios.

11. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

12. Por oportuno, intime-se a Srª. Natalina Lourdes Sanches, ora requente, 

para que tome ciência da presente decisão e da expedição do RPV.

13. Intime-se.

14. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 25581 Nr: 1199-74.2011.811.0039

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAYANE GONÇALVES DA COSTA, BEATRIZ MENDES 

GONÇALVES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO APARECIDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 1199-74.2011.811.0038.

CÓDIGO Nº. 25581.

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de Alimentos, ajuizada por Layane Gonçalves da 

Costa menor impúbere, neste ato representada por sua genitora, Beatriz 

Mendes Gonçalves Leite, em face de Antônio Aparecido da Costa, ambos 

já qualificados.

3. Tendo em vista a certidão em fls. 84/85, nomeio como Curador Especial 

o Advogado Drª. ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB/MT 18.777, 

para atuar em defesa do executado, haja vista que a defensoria pública já 

está atuando em face da exequente.

4. Dê-se vista ao advogado para o prosseguimento do feito.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

7. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 23737 Nr: 1363-73.2010.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON DE CARVALHO JÚNIOR, GLÓRIA 

ARANTES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O, LUCIANA 

COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 Autos nº. 1363-73.2010.811.0039.

Código nº. 23737

1. Vistos.

2. Cuida-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por HSBC 

BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO, em desfavor do NILTON DE 

CARVALHO JÚNIOR e GLÓRIA ARANTES CARVALHO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

3. Deste modo, constata-se que o executado adimpliu com a obrigação de 

fazer imposta, conforme manifestação em fls. 202/203, à medida que se 

impõe é a extinção do presente feito.

4. É o sucinto relato.

5. Decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a obrigação 

nos autos já foi devidamente adimplida conforme fls. 202/203, a extinção 

do feito é medida que se impõe.

7. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente.

8. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

9. Condeno ainda o exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

10. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

11. Publique-se.

 12. Intime-se.

 13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 52953 Nr: 729-72.2013.811.0039

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSIAS DOS SANTOS PEREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 AUTOS Nº 729-72.2013.811.0039.

CÓDIGO 52953

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação Civil Públicas proposta por Ministério Público Estadual, 

nos interesses de Messias dos Santos Pereira em face do Município de 

São José dos Quatro Marcos.

 4. Considerando a Manifestação Ministerial retro informando o falecimento 

da parte autora, não há mais o que se discutir nos presentes autos, motivo 

pelo qual a extinção do feito é medida que se impõe.

5. Diante do exposto, considerando a manifestação de fl.343, bem como a 

carência da ação pela morte da senhora Messias dos Santos Pereira, 
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DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, IX, do Código de Processo Civil.

 6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 25780 Nr: 1398-96.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CÉSAR RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - OAB:0

 AUTOS Nº 1398-96.2011.811.0039

CÓDIGO N° 25780

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação Declaratória de Auxílio Doença, Convertida em 

Aposentadoria Por Invalidez c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por 

Mauro César Ramos dos Santos, em desfavor do INSS - Instituto Nacional 

do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 184/185.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 184/185, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 55646 Nr: 698-18.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDEFONSO FRANCISCO DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.V. FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAQUALI PARISE E 

GASPARINE JUNIOR - OAB:4.752

 Autos nº. 698-18.2014.811.0039.

Código nº. 55646

Vistos.

1. Considerando o pleito retro, intime-se a parte requerida para 

manifestar-se acerca do que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 2. Decorrido o prazo, não havendo manifestação, certifique-se e, 

independentemente de nova decisão, expeça-se alvará na forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ, com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada em fl. 129.

3. Após, não havendo pendências, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 18414 Nr: 1621-54.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMINDA FERREIRA ROCHA - ESPÓLIO, AILTON 

DONIZETE DE JESUS SABINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:OAB/MT 21370-O, LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1621-54.2008.811.0039

CÓDIGO N° 18414.

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação para concessão de benefício de auxílio-doença c/c 

em aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de tutela 

inaudita altera pars, ajuizada por Alminda Ferreira Rocha, em desfavor do 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 233/234.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 233/234, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 23471 Nr: 1096-04.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUZIA DE SOUZA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1096-04.2010.811.0039.

CÓDIGO N° 23471.

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de concessão de auxílio-doença com pedido de 

antecipação de tutela ajuizada por Ana Luzia de Souza Luiz, em desfavor 

do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 239/240.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 239/240, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.
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8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 55169 Nr: 305-93.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIDE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 305-93.2014.811.0039.

CÓDIGO 55169.

1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Rosineide 

Rodrigues da Silva em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS.

 3. Cálculo apresentado pela parte autora à fls. 163/163v.

4. Às folhas 165v, a parte exequente concordou com o cálculo 

apresentado pela contadoria judicial.

5. Conforme certidão às folhas 166, a parte executada não impugnou os 

valores apresentado pela parte autora.

6. É o breve relato.

7. Fundamento e decido.

8. Analisando os autos, nota-se que a executada não impugnou os 

cálculos apresentados pela contadoria judicial.

9. Nos cálculos apresentados pela parte autora, constam os valores de R$ 

71.539,04 (setenta e um mil, quinhentos e trinta e nove reais e quatro 

centavos) referentes às verbas pretéritas e R$ 7.019,63 (sete mil, 

dezenove reais e sessenta e três centavos) referentes aos honorários 

advocatícios.

10. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos 

arguidos pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela contadoria 

judicial deve ser adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

11. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte autora 

às folhas 128, no valor de R$ 71.539,04 (setenta e um mil, quinhentos e 

trinta e nove reais e quatro centavos) referentes às verbas pretéritas R$ 

7.019,63 (sete mil, dezenove reais e sessenta e três centavos) referentes 

aos honorários advocatícios.

12. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

13. Intime-se.

14. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 16 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 56659 Nr: 1455-12.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO FRANCISCO HONORATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIAN SANTANA HONORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:MT 18777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 PROCESSO 1455-12.2014.811.0039

CÓDIGO 56659

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação revisional de Alimentos, ajuizada por Evandro 

Francisco Honorato da Silva, em face de Raia Santana Honorato, menor, 

neste ato representado por sua genitora Luzia Aparecida de Santana, 

ambos já qualificados.

3. Tendo em vista as certidões retro, caso não haja pendencias, 

DETERMINO o arquivamento provisório dos autos com as devidas baixas e 

anotações de estilo.

4. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50546 Nr: 388-80.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ DE JESUS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

203, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte para manifestação no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-62.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CORDEIRO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0018777A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000163-62.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:HELIO CORDEIRO 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala Audiência Juizado 

Especial Cível Data: 13/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: FÓRUM DES. 

JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 

S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 . CUIABÁ, 

31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 23320 Nr: 944-53.2010.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOMBAS HIDRÁULICA UNIÃO LTDA., JURANDIR 

APARECIDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBRÓSIO PAZETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 944-53.2010.811.0039

CÓDIGO 23320

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por Hidráulica União e Jurandir 

Aparecido Pereira em face do Ambrósio Pazete, ambos já qualificados.

3. Após, tendo em vista a manifestação retro, DETERMINO a intimação da 

autarquia federal para apresentar se manifestar acerca do que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores 

deliberações.

5. Intime-se, expedindo o necessário.

 6. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 19674 Nr: 2881-69.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MANTOVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, 

HSBC BANK BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/SPnº317.407, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6735/O, LÁZARO JOSE GOMES JÚNIOR - OAB:MT - 8194 A, 

THOMAZ H. R. DE CARVALHO - OAB:MS12476

 AUTOS Nº 2881-69.2008.811.0039

CÓDIGO N° 19674

1. Vistos.

2. Frente a sua tempestividade RECEBO o recurso inominado interposto no 

efeito devolutivo, em obediência ao artigo 42 da Lei n. 9.099/95.

3. Intime-se o requerente para apresentar contrarrazões de recurso.

4. Após, sendo o requerido devidamente intimado, com ou sem 

contrarrazões, remetam o presente feito ao E. Turma Recursal Única, com 

as nossas homenagens.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos– MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 52035 Nr: 1953-79.2012.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA AGUIAR E 

SOUZA - OAB:16 918, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ/FCARP - 

OAB:

 Autos nº. 1953-79.2012.811.0039.

Código nº. 52035.

1. Vistos.

2. Considerando que o condenado encontra-se em lugar incerto e não 

sabido, restando impossibilitada sua intimação para o pagamento de 

custas e não havendo condições que indicam a probabilidade de a parte 

não poder arcar com as custas de modo integral e imediato, INDEFIRO o 

pedido de suspensão do pagamento das custas judiciais e sucumbenciais.

3. DETERMINO à Secretaria que proceda com a remessa da certidão de 

débitos ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

posterior inscrição na dívida ativa do Estado, nos moldes da Lei nº 

6.830/80 e no art. 353 da CNGC.

4. Após, arquive-se o presente feito mediante as baixas e anotações de 

praxe.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114138 Nr: 4543-96.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC DA 1ª V. GENÉRICA DA C. DE CEREJEIRAS-RO, 

BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCÍSIO ALCEU DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238-MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para que recolha 

em cinco (05)dias o valor das custas pendentes de ref. 1, como também a 

diligência do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115029 Nr: 5057-49.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA, JDC 18ª VARA CÍVEL DA 

CAPITAL DE SÃO PAULO/SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO SCHECHELI, SIMONE MICHIYO 

NAKAMURA SCHECHELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:69001, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122943 Nr: 3389-09.2019.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC 2ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS/MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS CAMPOS DE ALMEIDA, WENDERSON 

MARINHO DOS SANTOS, NATCHELLE CECILIA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694/MT, ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15.527/MT, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSÚ - 

OAB:13.620-B, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - OAB:3402

 Ficam as defesas técnicas intimadas da audiência aprazada nos autos, 

para oitiva da testemunha-autor Rafael Cavalcante dos Santos no Fórum 

da Comarca de Sapezal/MT.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 111602 Nr: 2996-21.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDINA RODRIGUES DE MORAES GIANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Vaucher de Oliveira 

Klein - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Em atenção ao petitório de ref. 61, elucida-se que, nos termos da 

Resolução n. 305/2014, do Conselho da Justiça Federal, em ações 

judiciais, cujas partes sejam beneficiárias da justiça gratuita, em trâmite 

perante a Justiça Federal e da jurisdição federal delegada, a assistência 

judiciária gratuita é integral, compreendendo, inclusive, pagamento de 

honorários periciais.

Desse modo, ressalto que a perícia outrora agendada será liquidada com 

recursos orçamentários da assistência judiciária gratuita, de modo que, 

com a homologação do laudo, será requisitado o pagamento do expert 

junto ao Sistema AJG/JF, nos termos preconizados na indigitada 

normativa.

Por fim, aguarde-se a realização da perícia, prosseguindo-se, na 

sequência, no cumprimento das demais disposições contidas na decisão 

de ref. 53.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 122943 Nr: 3389-09.2019.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC 2ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS/MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS CAMPOS DE ALMEIDA, WENDERSON 

MARINHO DOS SANTOS, NATCHELLE CECILIA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694/MT, ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15.527/MT, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSÚ - 

OAB:13.620-B, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - OAB:3402

 Ante o teor do ofício de ref. 24, redesigno a solenidade para o dia 11 de 

fevereiro de 2020, às 14h30min, para cumprimento do ato deprecato.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Ciência ao MPE e à DPE.

Oficie-se ao Juízo de origem, informando a redesignação ora agendada.

Às providências para realização da solenidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114055 Nr: 4489-33.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 17550, 

PEDRO WILSON A. O. AMADOR - OAB:, WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora da r. sentença prolatada nos autos ref. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110668 Nr: 2446-26.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE DA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON DA SILVA ARANTES 

JUNIOR - OAB:MT 17550, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - 

OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora da juntada de ref. 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110672 Nr: 2448-93.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SIRLEI ALVES FURQUIM ZDZIARSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora da juntada de ref. 14.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89988 Nr: 724-25.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIMILIANO BREMEM CAMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, 

ADEMIR FERREIRA PINTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699, RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - 

OAB:16919

 Intima-se as partes para comparecerem a audiência de Conciliação no dia 

01/04/2020 às 13:00, juntamente com as testemunhas arroladas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75139 Nr: 173-16.2014.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUBER & MODELSKI - ME, LORIVALDO 

RAUBER, GENY MODELSKI RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78997 Nr: 2387-77.2014.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIEGHARD TOEBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU RODRIGUES EIRELI ME, ELIZEU 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:MT 16.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79534 Nr: 73-27.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA ANDRADE BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora da juntada de ref. 81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81531 Nr: 854-49.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLO FOGLIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOVEU FRANCIOSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/O, 

PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - OAB:1823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT, VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - OAB:MT/10.453

 Intima-se a parte requerente na pessoa de seu(a) advogado(a)a 

apresentar as Contrarrazões ao Recurso Adesivo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99931 Nr: 1624-71.2017.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA 

MINERAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal quanto a centidão do Oficial de Justiça ref. 52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102680 Nr: 2958-43.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONNIE PETERSON MAGALHÃES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI 

CASAGRANDE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106500 Nr: 4799-73.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155/MT

 Intima-se a curadora especial para apresentar defesa dentro do prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111642 Nr: 3014-42.2018.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP Catarinense Comércio, Importação e Exportação 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM MAriano Transportes ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE DA SILVA STOCK - 

OAB:66980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:
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 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112850 Nr: 3752-30.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DULCE PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCANTIL DO BRASIL FIN. S/A CREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR MACIEL ANTUNES - 

OAB:74420 , MARIA CECILIA ALVES DA CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR MACIEL ANTUNES - 

OAB:74420

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a) advogado(a)a se manifestar 

nos autos conforme ref. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113207 Nr: 3986-12.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RICARDO SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24.911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora da juntada de ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114538 Nr: 4757-87.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora da juntada de ref. 16.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001325-09.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s)(as) 

devidamente habilitado(s)(as) nos autos, para ciência acerca da audiência 

de conciliação designada para o dia 10/02/2020 às 14:00hs, na sala do 

CEJUSC. Bem como, comprovar nos autos a distribuição da Carta 

Precatória dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-45.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s)(as) 

devidamente habilitado(s)(as) nos autos, para ciência acerca da audiência 

de conciliação designada para o dia 10/02/2020 às 15:20hs, na sala do 

CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001325-09.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s)(as) 

devidamente habilitado(s)(as) nos autos, para ciência acerca da audiência 

de conciliação designada para o dia 10/02/2020 às 14:00hs, na sala do 

CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001324-24.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s)(as) 

devidamente habilitado(s)(as) nos autos, para ciência acerca da audiência 

de conciliação designada para o dia 04/02/2020 às 16h:20min, na sala do 

CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001326-91.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s)(as) 

devidamente habilitado(s)(as) nos autos, para ciência acerca da audiência 

de conciliação designada para o dia 11/02/2020 às 13:00 hs, na sala do 

CEJUSC.

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-10.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIEIRA DE PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES OAB - RO2542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IPIAU (REQUERIDO)

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000827-10.2019.8.11.0078. REQUERENTE: MARIA VIEIRA DE PASSOS 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A, SERASA S/A., CAMARA DE 

DIRIGENTES LOJISTAS DE IPIAU Dispensado o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida que a autora 

alega desconhecer sua origem, pois afirma nunca ter assinado qualquer 

contrato junto a segunda requerida que viesse a justificar negativação no 

valor de R$ 288,03 (duzentos e oitenta e oito reais e três centavos), 

datado a inclusão desde 08/07/2019. Pugna, ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como a 

condenação das requeridas a reparação de ordem moral. Em sede de 

contestação, a parte requerida OMNI S/A requereu a extinção do feito, 

sem resolução do mérito, afirmando a necessidade de prova técnica 

especializada para dirimir a controvérsia. Pois bem. A parte requerida 

anexou aos autos contrato de fls. 65/66, cópia de carteira de identidade 

de fls. 67/68, faturas de fls. 69/71, o que, em tese, comprova a relação 

jurídica com a parte autora e, consequentemente, leva ao julgamento 

improcedente do presente feito. Todavia, a requerente afirma que perdeu 

a carteira de identidade no ano de 2018 e vem sofrendo vários tipos de 

golpes, registrando inclusive boletim de ocorrência (fls. 123/130). Dessa 

maneira, revela-se que a causa é de maior complexidade por exigir a 

realização de prova pericial, consistente na realização de perícia 

grafotécnica para elucidação do ponto controverso, e, tendo em vista que 

reconhecer a realização da contratação, quando existem dúvidas acerca 

da veracidade da assinatura do contrato e da cédula de identidade, não 

respeitaria o amplo princípio do contraditório, não pode ser processada 

pelo Juizado Especial, devendo o feito ser extinto, sem resolução do 

mérito, em obediência ao artigo 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95. Nesse 

sentido, o julgado: “(...) Afirmando o Recorrente que teve o seu nome 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente e, de 

outro lado, acostando a Recorrida contrato devidamente assinado, 

torna-se imprescindível à realização de perícia técnica a fim de atestar a 

legitimidade ou não da firma aposta no aludido documento. 3. Sentença 

reformada. 4. Complexidade reconhecida de ofício. 5. Recurso 

prejudicado.” (N.U 8010638-50.2016.8.11.0086, TURMA RECURSAL, 

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019). ANTE O EXPOSTO, nos 

termos do art. 485, inciso IV do Novo Código de Processo Civil e art. 51, 

inciso II da Lei n. 9.099/95, EXTINGO o processo sem resolução do mérito. 

Sem custas e honorários. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA 

à consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Sapezal, para homologação do presente projeto de acordo 

com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Sapezal-MT, 31 

de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-92.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIEIRA DE PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES OAB - RO2542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IPIAU (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000828-92.2019.8.11.0078. REQUERENTE: MARIA VIEIRA DE PASSOS 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A, SERASA S/A., CAMARA DE 

DIRIGENTES LOJISTAS DE IPIAU Dispensado o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida que a autora 

alega desconhecer sua origem, pois afirma nunca ter assinado qualquer 

contrato junto a segunda requerida que viesse a justificar negativação no 

valor de R$ 336,66 (trezentos e trinta e seis reais e sessenta e seis 

centavos), datado a inclusão desde 21/07/2019. Pugna, ao final, pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação referida, 

bem como a condenação das requeridas a reparação de ordem moral. É a 

suma do essencial. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Sobre a conexão 

alegada, tem-se que não merece prosperar, uma vez que os outros 

processos mencionados pela requerida possuem polo passivo e causa de 

pedir diversos do presente. Quando à inadmissibilidade do procedimento 

por ser pedido ilíquido, observa-se que a parte autora realizou pleito certo, 

determinado e líquido, não havendo necessidade de liquidação de 

sentença. Em relação à ausência de pretensão resistida, sabe-se que 

qualquer pessoa, para propor ação judicial, não necessita de esgotamento 

das vias administrativas. Por fim, no tocante ao pedido formulado em 

audiência de conciliação, DEFIRO-O, devendo ser promovida do polo 

passivo a exclusão da CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IPIAU. 

Rejeitada as preliminares e analisadas todas as pendências, passo ao 

exame do mérito, consignando ser desnecessária dilação probatória, por 

se tratar de matéria exclusivamente de direito. Da análise detida dos autos, 

verifica-se que razão assiste à parte autora, conforme a seguir será 

demonstrado. A parte autora registra-se que os registros dos dados da 

autora com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção 

ao crédito se deu por solicitação da segunda requerida, por débito que a 

reclamante afirma desconhecer sua origem, uma vez que alega não ter 

relação contratual com a reclamada que viesse a justificar negativação. A 

parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse 

o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. Ora, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Se 

se veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se 

à reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da 

contraprova. Assim não fez, deixando a questão no campo das meras 

alegações: sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não 

alegar (allegatio et non probatio quasi non allegatio). Seria demasiado ônus 

à reclamante, ante a presunção das faturas, impor a ele a obrigação de 

comprovar que não teve relação. Quem deve provar isso é a reclamada, 

da forma mais profícua: ou pela juntada do contrato ou pela gravação de 
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áudio. No caso, se incumbiu a autora de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Com relação aos danos morais, verifico que 

há negativação preexistente (Credor OMNI – R$ 288,09 – inclusão 

08/07/2019). Contudo, o mencionado registro está sendo discutido na 

ação judicial nº 1000827-10.2019.811.0078, razão pela qual não há que se 

falar em aplicação do enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça. Oportuno consignar que, na hipótese, trata-se de dano in re ipsa, 

ou seja, o dano emerge necessariamente da negativação indevida, fruto 

de débito inexistente, dispensando produção de provas, consoante 

reiterado entendimento jurisprudencial. No que diz respeito ao quantum 

indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral tem função 

diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser 

aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar 

que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice 

finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta para declarar a 

inexigibilidade do débito em questão, no valor de R$ 336,66, bem como 

para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais 

na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido pelo 

índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso 

(21.07.2019) - Súmula 54 do STJ. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Sapezal, para homologação do presente projeto de acordo 

com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Sapezal-MT, 31 

de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-52.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PRETO MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Detran MT (REQUERIDO)

PROCURADOR CHEFE DA DÍVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA 

FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000087-52.2019.8.11.0078. REQUERENTE: JULIANO PRETO MARCONDES 

REQUERIDO: ESTADO DO MATRO GROSSO - FAZENDA ESTADUAL - 

SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PROCURADOR CHEFE 

DA DÍVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

NO ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN MT Dispensado o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. A parte autora objetiva 

declaração de negativa de propriedade, com renúncia, e consequente 

baixa em relação ao veículo Ford F-1000, Placa MUV-1400, Renavam: 

00205175180, Cor Preta, além de condenar a parte requerida ao 

pagamento de indenização por dano material e moral. Tanto o Estado de 

Mato Grosso, quanto o DETRAN, alegaram ilegitimidade passiva. Todavia, 

não merecem prosperar, uma vez que o requerente teve o nome 

protestado por imposto estadual e afirma ainda que a autarquia ré inseriu 

indevidamente seu nome como proprietário do veículo acima mencionado. 

Dessas circunstâncias, observa-se a legitimidade de parte dos 

requeridos. Da mesma forma, verifica-se que a petição inicial contém 

pedido determinado, causa de pedir e narração dos fatos decorrem 

logicamente a conclusão, como também é nítido o interesse processual da 

parte autora, razão pela qual REJEITO as preliminares suscitadas pelas 

partes requeridas. Dessa maneira, superadas as questões preliminares 

que demandaram análise e, conforme se denota do exame dos autos, os 

ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes 

temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos 

de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos 

processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda. Da 

análise detida dos autos, entendo que assiste parcial razão a parte autora, 

conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, o Código de Trânsito 

Brasileiro não disciplinou a perda da propriedade de veículo por renúncia, 

portanto, há de ser aplicada a lei que regulamentou o instituto, no caso o 

Código Civil. O artigo 1.275 do Código Civil prevê a possibilidade de 

renúncia ao domínio, não apenas em relação a bens imóveis, como 

móveis, ex vi: “Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, 

perde-se a propriedade: I - por alienação; II - pela renúncia(...).” Nesse 

contexto, imperioso reconhecer o direito do requerente, em ver seu nome 

excluído do Certificado de Registro de Veículo – CRV, posto que renunciou 

expressamente ao direito de propriedade do veículo apontado na inicial, 

nos termos do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, com efeitos a partir da 

data da presente sentença. Nesse sentido, o julgado: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO 

DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO - EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO 

DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda sem prova hábil da alienação veicular 

afirmada na inicial, cabe reconhecer os perseguidos efeitos supressores 

do domínio do objeto no âmbito de uma renúncia que se demarca à data de 

sua comunicação à Administração Pública.” (TJMT, N.U 

0006019-13.2012.8.11.0004, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, 

Publicado no DJE 29/05/2018). Quanto ao dano material e moral, tem-se 

que, no tocante aos débitos do veículo - multas, licenciamento, seguro 

DPVAT e IPVA - não impedem a exclusão do nome do autor do CRV, 

porém, não significa que o requerente não deva arcar com as despesas 

anteriores a data que renunciou ao direito de propriedade do veículo, o 

que revela a improcedência dos pedidos de danos materiais e morais. 

Ante o exposto, com base na motivação supra, OPINO por julgar 

parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de determinar a parte 

requerida a exclusão do nome do requerente como proprietário do veículo 

Ford F-1000, Placa MUV-1400, Renavam: 00205175180, Cor Preta, com 

efeito a partir de 31 de janeiro de 2020. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Sapezal, para homologação do presente projeto de acordo 

com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 

11, da Lei nº 12.153/2009, não haverá reexame necessário. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Sapezal-MT, 31 de janeiro de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8689 Nr: 328-78.2008.811.0094

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto, Ilma Pais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Cassio Orlando de Almeida - OAB:115506/SP

 Impulsiono os presentes autos, para intimação das partes, na pessoa de 

seus advogados, acerca da petição do perito ás fls. 483, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8689 Nr: 328-78.2008.811.0094

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto, Ilma Pais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Cassio Orlando de Almeida - OAB:115506/SP

 Impulsiono os presentes autos, para intimação das partes, na pessoa de 

seus advogados, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, PROCEDAM com o 

depósito do valor dos honorários periciais, nos termos da decisão de fls. 

470/471.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000081-65.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO DA SILVA CHAVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONE CARDOSO FELIZARDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ Impulsionamento por Certidão 

Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte 

exequente, na pessoa de seu advogado, para ciência da devolução da 

carta precatória de citação, com certidão negativa, de mov. nº 25864458, 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. TABAPORÃ, 31 

de janeiro de 2020. MARCOS ANTONIO DE FREITAS Gestor Juizado SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ E 

INFORMAÇÕES: RUA CARLOS ROBERTO PLATERO, S/N, QUADRA 134, 

CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-13.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARO PENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILLE BERTHA STULP (REQUERIDO)

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

1000552-13.2019.8.11.0094. REQUERENTE: ANTONIO MARO PENA 

REQUERIDO: CAMILLE BERTHA STULP, BRESSAN, LAMONATTO & 

CIA.LTDA Vistos, etc. Acolho a inicial e a emenda de Id. n.º 27536810, no 

entanto, nos termo do art. 300, § 2º, do CPC, INTIMEM-SE os demandados 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem nos autos, 

mormente apresentando justificação prévia, com fito de fornecer o 

detalhamento do negócio jurídico entabulado entre as partes. Sem prejuízo 

da providência alhures, CITE-SE a reclamada dos termos da presente 

ação, bem como, INTIME-SE para comparecimento na audiência de 

conciliação já designada, fazendo constar as advertências legais em caso 

de falta injustificada. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, de 

tudo certificado, façam os autos conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-52.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU PEREIRA BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

1000088-52.2020.8.11.0094. AUTOR: ELIZEU PEREIRA BARRETO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dispostos pelo art. 

320 e art. 321, ambos do CPC, emende a inicial, juntando aos autos 

comprovante atualizado da negativação discutida nesses autos. Uma vez 

ultrapassado o referido prazo, com ou sem manifestação da parte autora, 

certifique-se e tornem os autos conclusos. Às providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 03/2020/DF

 O Excelentíssimo Senhor Bruno César Singulani França, Juiz de Direito 

Diretor do Foro na Comarca de Tapurah, Estado do Mato Grosso, na forma 

da lei e no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a escala anual de férias dos servidores lotados na 

Comarca de Tapurah para o exercício de 2020.

RESOLVE:

 CONCEDER ao servidor JEAN ALENCAR SCHECK, matrícula 20511, 

Técnico Judiciário, 15 (quinze) dias de férias referentes os exercício de 

2019, no período de 3 a 17 de fevereiro de 2020.

 Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tapurah-MT, 31 de janeiro de 2020.

 Bruno César Singulani França

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49617 Nr: 1381-08.2015.811.0108

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Abel Sguarezi, ALVARO DA CUNHA NETO, MARIA 

CECILIA PRANDINE MOLEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFICIAL NOTÁRIO DO CARTÓRIO DE 

REGISTRO DE IMÓVEIS DE TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 8.347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ABEL SGUAREZI, 

para devolução dos autos nº 1381-08.2015.811.0108, Protocolo 49617, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50000 Nr: 1588-07.2015.811.0108
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 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Abel Sguarezi, ALVARO DA CUNHA NETO, MARIA 

CECILIA PRANDINE MOLEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oficial do Cartório do Registro de Imoveis de 

Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 8.347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ABEL SGUAREZI, 

para devolução dos autos nº 1588-07.2015.811.0108, Protocolo 50000, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Vara Única

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46666 Nr: 2199-91.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Terra Madeiras Ltda ME, AILTON 

ORLANDO SERRA, REGINA SALLES PAGANOTTI, DULCE JEANETE 

BASTIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANA TERRA MADEIRAS LTDA ME, CNPJ: 

04017031000106, Inscrição Estadual: 13.196.328-7, atualmente em local 

incerto e não sabido AILTON ORLANDO SERRA, Cpf: 22410221874, Rg: 

372680306, Filiação: Mariana Batista dos Santos e Teofilo Orlando Serra, 

data de nascimento: 14/10/1955, brasileiro(a), atualmente em local incerto 

e não sabido REGINA SALLES PAGANOTTI, Cpf: 38080172870, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido DULCE JEANETE 

BASTIAN, Cpf: 85044784168, Rg: 881.678, Filiação: Terezinha Mackowiak 

Bastian e Nulson Gabriel Bastian, data de nascimento: 25/04/1971, 

brasileiro(a), Telefone 66 3547-2104. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de ANA TERRA MADEIRAS LTDA 

ME, AILTON ORLANDO SERRAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Falta de recolhimento FETHAB Madeira Produtor - 

Industrial, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20147072/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/06/2014

 - Valor Total: R$ 335.538,40 - Valor Atualizado: R$ 305.034,91 - Valor 

Honorários: R$ 30.503,49

Despacho/Decisão: Vistos etc.Nos termos do art. 8º da Lei 6.830/80, 

cite-se a parte executada, para, querendo, pagar em 05 (cinco) dias o 

débito corrigido e acrescido dos juros legais, ou oferecer bens à penhora 

para viabilizar eventuais embargos, sob pena de lhe serem penhorados 

tantos bens quantos bastem para satisfação da dívida.Consigne-se, na 

carta ou mandado as advertências de praxe, inclusive acerca do prazo 

para embargos que é de 30 (trinta) dias.Em caso de pagamento imediato, 

fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, 

com base no §4º do art. 20 do CPC.Defiro o disposto no art. 172, §2º do 

CPC, caso haja necessidade.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 28 de janeiro de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63383 Nr: 1262-42.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Alves Rodrigues, ANTENOR SETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REGINALDO ALVES RODRIGUES, Cpf: 

66366852987, Rg: 4.325.555-0, Filiação: Conceição Alves Rodrigues e 

Valdomiro Garcia Rodrigues, data de nascimento: 22/01/1967, 

brasileiro(a), natural de Goioere-PR, casado(a), agricultor e atualmente em 

local incerto e não sabido ANTENOR SETTE, Cpf: 37295926968, Rg: 

1.249.572-7, Filiação: Maria Serloni Sette e Armando Sette, data de 

nascimento: 07/10/1954, brasileiro(a), natural de Coronel Vivida-PR, 

convivente, agricultor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: “[...] COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO 

VERDE MT, cooperativa de crédito, com sede à Av. Mato Grosso, n. 1.577, 

Cidade Nova, Lucas do Rio Verde – MT, Cep: 78.455-000, inscrita no 

CNPJ/MF sob n° 26.529.420/0001-53, neste ato representado por seu 

advogado infra-assinado, vem respeitosamente à presença de V.Exa. 

para, com fulcro no Decreto-Lei nº 911/69, intentar a presente EXECUÇÃO 

POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de REGINALDO ALVES 

RODRIGUES, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº: 663.668.529-87, com 

endereço Rua 02 b - Novo eldorado, Bairro Centro, podendo também ser 

encontrado na Av. Rumualdo Allievi, nº 1272, Bairro Centro, CEP 

78573-000, ambos na cidade de Tapurah/MT, e ANTENOR SETTE, 

brasileiro, inscrito no CPF nº 372.959.269-68, com endereço no Av. Das 

Flores, nº 1048, Bairro Centro, podendo também ser encontrado na Rua 

das Acácias, SN, CEP: 78573-000, Tapurah/MT, pelas razões de fato e de 

direito que, concessa venia, passa a expor: Por força da cédula de crédito 

bancário – cheque especial nº 01346-3 firmada em 03/05/2007, a 

Exequente concedeu aos Executados um limite de crédito em cheque 

especial. Como se verifica do extrato anexo, em 31/05/2010, o saldo 

negativo do cheque especial perfazia o valor de R$ 9.788,93 (nove mil 

setecentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos reais), cujo 

débito atualizado perfaz a importância de R$ 37.669,80 (trinta e sete mil 

seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos). Não obstante 

todos os esforços, a Exequente não se logrou êxito no recebimento do 

crédito, não restando alternativa senão propor a presente ação executiva. 

Diante do exposto, requer-se: a) com fulcro no art. 827 do novo CPC, a 

fixação de honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento), a 

ser pago pelos Executados, ressalvado o disposto no §§1º e 2º do 

referido diploma; b) a expedição de mandado para citação dos Executados 

nos endereços constantes do preâmbulo desta exordial, para que, no 

prazo de 03 (três) dias (art. 829 do novo CPC), pague o débito acima, no 

valor de R$ 37.669,80 (trinta e sete mil seiscentos e sessenta e nove reais 

e oitenta centavos), devidamente acrescido de correção monetária, juros, 

honorários advocatícios (10%) e custas judiciais, sob pena de 

expropriação forçada; b.1) deverá constar do(s) referido(s) mandado(s), 

expressamente, que os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de 

citação, de acordo com o art. 914 e seguintes do novo CPC; Dá-se à 
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causa o valor de R$ 37.669,80 (trinta e sete mil seiscentos e sessenta e 

nove reais e oitenta centavos). Por derradeiro, requer que as intimações 

doravante expedidas se façam exclusivamente em nome de BRUNO 

HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, OAB/PE 21.678, sob pena de 

nulidade processual, conforme art. 272, §§2º e 5º, NCPC.[...]”

 - Custas Processuais: R$ 790,10 - Valor Total: R$ 42.226,88 - Valor 

Atualizado: R$ 37.669,80 - Valor Honorários: R$ 3.766,98

Despacho/Decisão: AUTOS N.º 1262-42.2018.811.0108 – CÓDIGO: 

6 3 3 8 3 A Ç Ã O  D E  E X E C U Ç Ã O  D E  T Í T U L O 

EXTRAJUDICIALVISTO.Inicialmente, verifica-se a ausência das guias de 

custas judiciais devidamente recolhidas, assim, CONDICIONO o 

cumprimento da presente decisão ao recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.Após, 

devidamente certificado o recolhimento das guias de custas judiciais, 

proceda com o regular prosseguimento do feito.Cite-se o executado para 

pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, conforme 

demonstrativo, acrescido de juros e correção monetária, custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 

829 do CPC.Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).A penhora 

recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem 

indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de 

que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (art. 829, § 2º do CPC). Os embargos poderão ser oferecidos 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado conforme o caso (art. 915 do 

CPC).Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do 

valor da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC). Observe-se o art. 

212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, __ de junho 

de 2018. CÁSSIO LUÍS FURIMJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 28 de janeiro de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18225 Nr: 1385-60.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. L. VENÂNCIO MADEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): N. L. VENÂNCIO MADEIRA-ME, CNPJ: 

02837610000170. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/09/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA em face de N. L. VENÂNCIO MADEIRA-ME, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Auto de infração nº 

212080, série: D, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 64897/2001.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/12/2004

 - Valor Total: R$ 50.546,75 - Valor Atualizado: R$ 45.951,59 - Valor 

Honorários: R$ 4.595,16

Despacho/Decisão: Vistos etc.I - Cite-se a executada, conforme preceitua 

o artigo 8º Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de 

bens à penhora, observada a ordem prevista no art. 9º da Lei de 

Execução Fiscal.II - Garantido o Juízo, a executada poderá, no prazo de 

30 (trinta) dias, nos moldes do art.16 da Lei nº 6.830/80, oferecer 

embargos.III - Não ocorrendo o pagamento, nem a nomeação de bens à 

penhora, penhore-se tantos bens quantos bastem para satisfação do 

débito, procedendo-se avaliação, devendo o valor constar do termo ou 

auto de penhora.IV - Feita a penhora, intime o exeqüente para manifestar 

sobre o bem penhorado e sua avaliação. Havendo concordância, seja 

feito o registro (art.14 da Lei 6830/80). Impugnada a avaliação proceda-se 

na forma do art.13 e seus parágrafos, da referida lei.V - Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público, devendo o devedor ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora de sua realização.VI - Para a 

hipótese de pagamento ou de não oferecimento de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do débito.VII - 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 28 de janeiro de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18227 Nr: 1386-45.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marci M. L. Amaral -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCI M. L. AMARAL -ME, CNPJ: 

04621526000140. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/09/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA em face de MARCI M. L. AMARAL -ME, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Auto de infração nº 326971, 

Série: D, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

510000082626/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/03/2005

 - Valor Total: R$ 50.546,75 - Valor Atualizado: R$ 45.951,59 - Valor 

Honorários: R$ 4.595,16

Despacho/Decisão: Vistos etc.I - Cite-se a executada, conforme preceitua 

o artigo 8º Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de 

bens à penhora, observada a ordem prevista no art. 9º da Lei de 

Execução Fiscal.II - Garantido o Juízo, a executada poderá, no prazo de 
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30 (trinta) dias, nos moldes do art.16 da Lei nº 6.830/80, oferecer 

embargos.III - Não ocorrendo o pagamento, nem a nomeação de bens à 

penhora, penhore-se tantos bens quantos bastem para satisfação do 

débito, procedendo-se avaliação, devendo o valor constar do termo ou 

auto de penhora.IV - Feita a penhora, intime o exeqüente para manifestar 

sobre o bem penhorado e sua avaliação. Havendo concordância, seja 

feito o registro (art.14 da Lei 6830/80). Impugnada a avaliação proceda-se 

na forma do art.13 e seus parágrafos, da referida lei.V - Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público, devendo o devedor ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora de sua realização.VI - Para a 

hipótese de pagamento ou de não oferecimento de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do débito.VII - 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 28 de janeiro de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26625 Nr: 1229-96.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Vidraçaria e Marmoraria Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. L. CONSTRUTORA LTDA ME, Renato 

Menezes Perin, José Amélio Perin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R. L. CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ: 

11935812000145, Inscrição Estadual: 13.389.214-0, atualmente em local 

incerto e não sabido RENATO MENEZES PERIN, Cpf: 00626605946, Rg: 

4074647.373, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

JOSÉ AMÉLIO PERIN, Cpf: 33133522000, Rg: 8.018.645.625, Filiação: Elly 

Perin e Amélio Perin, data de nascimento: 18/03/1964, brasileiro(a), natural 

de Santo Ângelo-RS, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: “[...] BV VIDRAÇARIA E MARMORARIA LTDA - ME, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ. n° 

09.022.923/0001-19, estabelecida na Avenida Jatobás, n° 2.011, Bairro 

Joelma, na cidade de Tapurah/MT, vem, por intermédio de sua advogada, a 

presença de V. Exa., propor AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL, em face de R L CONSTRUTORA LTDA - ME, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ. n° 11.935.812/0001-45, 

estabelecida na Avenida das Flores, n° 2.263, Bairro Jardim Juliana, na 

cidade de Tapurah/MT, representada por seus sócios Renato Menezes 

Perin, brasileiro, portador do CPF. 006.266.059/46, residente e domiciliado 

na Avenida das Flores, no 2.263, Bairro Jardim Juliana, na cidade de 

Tapurah/MT e José Amélio Perin, brasileiro, inscrito no CPF. 

331.335.220/00, residente e domiciliado na Rua das Acácias, n° 578 W, 

Bairro Bandeirantes, Salas 01 e 02, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, 

fone: (65) 9916.3680, nos termos do artigo 585, II, do CPC, mediante o 

quanta segue, requerendo total procedência ao final. A executada possui 

um débito junto a exequente referente a nota promissória anexada, no 

valor de R$ 48.180,00 (quarenta e oito mil, cento e oitenta reais), emitida 

em 07/02/2011 e vencida no dia 05/04/2011. As partes celebraram um 

acordo extrajudicial nesta mesma data, estipulando a multa de 20% (vinte 

por cento) sabre o valor total da nota promissória, em caso de não 

pagamento da dívida, conforme cópia anexada. A exequente tentou de 

todas as formas um novo acordo com a executada, mas esta 

simplesmente afirma não poder estipular uma data precisa para qualquer 

tipo de pagamento, motivo qual causou o ingresso da demanda judicial, 

vez que esgotadas as tentativas amigáveis, protestando, inclusive, 

referido titulo no cartório de 2° oficio. [...]Pelo exposto, requer-se: a) A 

CITAÇÃO da executada, através de seus representantes legais, nos 

termos do artigo 652, do CPC, para que efetue o pagamento da dívida no 

prazo legal, equivalente até a data do ingresso da presente ação a quantia 

de R$ 62.440,55 (sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta reais e 

cinquenta e cinco centavos); b) O acréscimo de juros, correção 

monetária, custas e despesas processuais até o final do processo, os 

quais deverão atualizados conforme os dispositivos legais; c) A 

realização do arresto e remoção pelo oficial de justiça, dos bens que 

forem encontrados pra que se garanta a execução, conforme artigo 653, 

do CPC; d) A concessão dos benefícios do artigo 172, §§1º e 2°, do CPC, 

ao oficial de justiça, para que possa realizar com displicência e eficácia 

todos os atos processuais determinados; e) A condenação da executada 

ao pagamento das custas e despesas processuais advindas do 

processo, além dos honorários advocatícios a serem arbitrados, 

requerendo, desde já que o seja feito no montante de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação; f) Por fim, requer-se a procedência 

total da presente ação, nos termos apresentados. Atribui-se a causa a 

quantia de R$ 62.440,55 (sessenta e dais mil, quatrocentos e quarenta 

reais e cinquenta e cinco centavos).[…]”

 - Custas Processuais: R$ 1.248,82 - Valor Total: R$ 69.933,43 - Valor 

Atualizado: R$ 62.440,55 - Valor Honorários: R$ 6.244,06

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Citem-se e intimem-se os devedores para, 

no prazo de 3 (três) dias, pagarem ou nomearem bens à penhora, sob 

pena de lhes serem arrestados e, posteriormente penhorados, tantos 

bens quantos bastem para satisfação integral do crédito exequendo, 

acrescido dos encargos legais, observando-se em caso de bens imóveis 

o disposto pelos §§4º e 5º do art. 659 do CPC.Conste-se nos mandados a 

prerrogativa de oferecerem embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar-se na forma prevista pelo art. 738 do CPC.Nos 

termos do art. 652-A do CPC, arbitro os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor da execução. Em caso de pronto pagamento, a verba 

honorária será reduzida à metade (Parágrafo Único).Defiro desde já o 

cumprimento nos moldes facultados pelo art. 172, §2º, caso haja 

necessidade.Certifique-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 28 de janeiro de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42055 Nr: 994-61.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCI M. L. AMARAL - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCI M. L. AMARAL - ME, CNPJ: 

04621526000140. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 
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monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/06/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA em face de MARCI M. L. AMARAL - ME, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Auto de Infração nº 236378/D, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 26628/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/06/2013

 - Valor Total: R$ 50.546,75 - Valor Atualizado: R$ 45.951,59 - Valor 

Honorários: R$ 4.595,16

Despacho/Decisão: Vistos etc.Nos termos do art. 8º da Lei 6.830/80, 

cite-se a parte executada, para, querendo, pagar em 05 (cinco) dias o 

débito, devidamente corrigido e acrescido dos juros legais, ou oferecer 

bens à penhora, para viabilizar eventuais embargos, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para satisfação da 

dívida.Consigne-se, na carta ou mandado as advertências de praxe, 

inclusive acerca do prazo para embargos que é de 30 (trinta) dias.Em 

caso de pagamento imediato, fixo a verba honorária em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da dívida, com base no §4º do art. 20 do CPC.Defiro o 

disposto no art. 172, §2º do CPC, caso haja necessidade.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 28 de janeiro de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66184 Nr: 2919-19.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE XAVIER, Márcio Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Código 66184 – Autos n. 2919-19.2018.811.0108.

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de emissão e juntada aos autos da certidão de 

antecedentes em nome da vítima Valdeir de Jesus Silva (fl. 318).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, sob a 

alegação de que houve preclusão consumativa.

Pois bem.

Não obstante o pedido da defesa, tal pretensão não merece ser acolhida.

Registre-se que foi oportunizada às partes requerer diligências, arrolar 

testemunhas e juntar documentos (art. 422 do CPP), no entanto, quando 

intimada, a defesa não requereu a juntada aos autos da folha de 

antecedentes criminais da vítima, de modo que caracterizada a preclusão 

consumativa.

Veja que o momento para tal requerimento se dá com a intimação das 

partes para os fins do art. 422 do CPP, sendo que sua omissão pode 

ensejar nulidade processual, se demonstrado prejuízo.

Optando por exercer ou não tal prerrogativa, resta consumada a fase 

processual, o que obsta a renovação de atos plenamente exercida pela 

defesa.

Assim, indefiro a juntada da certidão de antecedentes criminais da vítima.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 30 de janeiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64636 Nr: 2032-35.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Martinelli, Maria Cassia Couto Martinelli, Daniela 

Basso Martinelli, Antonio Martinelli Junior, ARIELA MARTINELLI, ADRIANO 

MARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARA ALMEIDA SENEDESI, JOSÉ 

SENEDESI NETO, MARCELA ALMEIDA SENEDESI, JOSÉ SENEDESI DE 

OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SACHELLI B. DE 

OLIVEIRA - OAB:PR/78.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andersen Ballão Advocacia - 

OAB:263, André Luiz Bettega D´Ávila - OAB:31102 OAB/PR, Andre 

Okamoto Ramos - OAB:96.345 OAB/PR, Camilla Miyuki Oshima - 

OAB:92494 OAB/PR, Eduardo Teixeira Silveira - OAB:25.666 OAB/PR, 

Frederico Ricardo de Ribeiro e Lourenço - OAB:29134/PR, Gabriela 

Ganasini - OAB:91971 OAB/PR, Gustavo Adolfo Almeida de Almeida 

- OAB:27112, Letícia Martins de França - OAB:65469 OAB/PR, Rene 

Toedter - OAB:42420 OAB/PR, Wilson José Andersen Ballão - 

OAB:8.351 OAB/PR

 Certifico que a contestação ofertada é tempestiva, assim, impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, por meio de seu procurador, para no 

prazo de 15 dias apresentar impugnação à contestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8482 Nr: 508-91.2004.811.0108

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁLVARO ANDRÉ GOMES, CARMEN VANDERLEA 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORÁCIO PIRES DE ALMEIDA, ANTÔNIO PIRES 

DE ALMEIDA, ANTÔNIO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR, ARTHUR ADAMI 

NETO, ANTÔNIO RENAN FERRO, AYRTON SYDNEI GERALDO, SANTO 

FLECK GOMES, LÉO GUARALDO, MAURO VILELA, MARIA ELZA MARTINS 

VILELA, JOÃO GUEDES de MEDEIROS, ELIZIA DE ANDRADE MEDEIROS, 

SANTA HELENA DOS SANTOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SÜLZER PARADA - 

OAB:11846

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ABEL SGUAREZI, 

para devolução dos autos nº 508-91.2004.811.0108, Protocolo 8482, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17532 Nr: 717-89.2006.811.0108

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cloves Moraes Mascarenhas, Delis Brandão Lima 

Mascarenhas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karel Anton Huiskamp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 5.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ABEL SGUAREZI, 

para devolução dos autos nº 717-89.2006.811.0108, Protocolo 17532, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42598 Nr: 1563-62.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danivaldo Sergio dos Santos, DEOCLIDES 
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NUNES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:1.1640/MS, Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20.720-B, Marco André Honda Flores - OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decorrido o prazo requerido, impulsiono os autos para intimar a parte 

exequente, por meio de seu procurador, para no prazo de 15 dias 

manifestar no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45108 Nr: 1109-48.2014.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOCLIDES NUNES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:1.1640/MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar quanto ao comprovante 

de pagamento ofertado pelo executado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26719 Nr: 1323-44.2011.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karel Anton Huiskamp, JOSÉ ADILSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cloves Moraes Mascarenhas, Delis Brandão 

Lima Mascarenhas, Terezinha Izabel Brizot, Maria de Lourdes Brizot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ABEL SGUAREZI, 

para devolução dos autos nº 1323-44.2011.811.0108, Protocolo 26719, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 26183 Nr: 787-33.2011.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Osorio da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Selinger, EDSON LUIZ SELINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danusa Serena Oneda - 

OAB:MT 13.124/B, Eugênia Aparecidas de Aguiar - OAB:OAB/MT 

17.589, MARIO RAUL CASTILHO - OAB:13125-B/MT, Saulo da Silva 

Colmati - OAB:OAB/MT5.424-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 Autos Código: 26183

Vistos.

Redesigno a audiência de fls. 142/143 para a data de 03 de fevereiro de 

2020, às 14horas.

Cumpra-se consoante decisão judicial pretérita (fl.142), expedindo-se o 

necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001186-64.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CINPAK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEISSON MACIEL GUNTZEL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DECISÃO Processo: 1001186-64.2019.8.11.0108. AUTOR(A): 

JULIO CINPAK REU: DIEISSON MACIEL GUNTZEL Vistos, etc. Trata-se de 

ação de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos com 

pedido de tutela de urgência ajuizada por Julio Cinpak, em face de esbulho 

possessório em tese levado a efeito por Dieisson Maciel Guntz, que teriam 

praticado esbulho possessória no lote n. 133, situado Boa Esperança V, 

no município de Tapurah/MT, com área superficial de 90 has (noventa 

hectares). Audiência de justificação prévia realizada em 08/01/2020 (id. 

27843163). Vieram os autos para decisão. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. O Código de Processo Civil estabelece, em seu 

artigo 560, que: “Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse 

em caso de turbação e reintegrado no de esbulho”. Ainda de acordo com 

o Código (art. 558), a ação de manutenção e de reintegração de posse 

terá rito especial, se intentada dentro de ano e dia da turbação ou do 

esbulho. Conforme previsão do art. 561 da Lei Processual Civil, incumbe 

ao autor provar: a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; 

a data da turbação o do esbulho; a continuação da posse, embora 

turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de 

reintegração. A posse do imóvel, nesta seara de cognição não exauriente, 

encontra-se suficientemente demonstrada pela cópia do contrato de 

compra e venda (id. 26437976), bem como pelos depoimentos dos 

informantes em audiência de justificação. Ademais, em princípio, as 

reproduções fotográficas (id. 26437984) cotejadas com a notificação 

extrajudicial (id. 26437977) e o boletim de ocorrência nº 2019.349762, 

evidenciam o esbulho praticado a menos de ano e dia pelo requerido, 

assim como a perda da posse do requerente. Além disso, os informantes 

inquiridos foram unânimes em afirmar que o autor estava exercendo a 

posse do imóvel objeto do litígio desde que adquiriu do Sr. Carlos Capeletti. 

Neste particular, o informante Antônio de Deus da Silva Pacheco 

descreveu que o autor adquiriu a propriedade entre maio e junho de 2019, 

momento em que começou a trabalhar na área na produção de suínos; que 

os empregados atuam na lavoura estavam preparando a terra para o 

plantio, situação esta que se alterou somente em outubro de 2019, quando 

o requerido cultivou a área. Esta situação é ainda reforçada pelo 

informante Juliano Batista da Sulva, que destacou ter reparado que a 

máquina que estava realizando o plantio não pertencia ao requerente, e ao 

perguntar ao granjeiro da suinocultura sobre a plantação, foi informado de 

que quem estava procedendo o plantio era o requerido Dieisson. Desta 

forma, entendo presentes os requisitos para conceder o provimento 

liminar de reintegração de posse, pois visa preservar a situação de fato 

existente apurada em cognição sumária e de convencimento provisório, 

não se exigindo o mesmo rigor, na sua análise, para um julgamento 

definitivo. Desta feita, no caso em tela, tenho que os requisitos do art. 561 

do CPC restaram atendidos, ao menos, repito, para fins de concessão da 

liminar possessória. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE 

POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO 

ARTIGO 927 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO 

MANTIDA. A concessão de liminares nas ações possessórias não 

demandam cognição plena, bastando a existência de prova razoável dos 

requisitos do artigo 927 do Código de Processo Civil, suficiente para 

convencimento do Magistrado. Restando provados, ao menos 

superficialmente, os requisitos elencados no artigo 927 da Lei Processual 

Civil, correta é a decisão que concede liminar em ação de manutenção de 

posse. (AI, 61241/2012, DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/08/2012, Data da publicação no 

DJE 09/08/2012) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE. IMÓVEL RURAL. LIMINAR CONCEDIDA. MANUTENÇÃO. 

Concessão da liminar de reintegração de posse, após a demonstração da 

posse e do esbulho praticado pelo réu, ora agravante. Aplicável o princípio 

da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo 

juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o 

processo na origem, permitindo dispor de fartos elementos, aptos a formar 

sua convicção. Na reintegração de posse não cabe discussão a respeito 

da propriedade. Em decisão monocrática, nego seguimento ao agravo de 

instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70054660030, Vigésima Câmara 
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Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, 

Julgado em 17/05/2013) AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS 

IMÓVEIS). AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. PROVA. 

ELEMENTOS PROBATÓRIOS CARREADOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR 

A RELAÇÃO FÁTICA EXISTENTE SOBRE O IMÓVEL. Atendidos os 

requisitos do art. 927 do CPC, viável a concessão de liminar de 

manutenção de posse. Relação de fato e de direito existente sobre o 

imóvel esclarecida, ao menos para fins de concessão da liminar. Em sede 

de tutela de direito real é apropriado que se mantenha o "status quo", em 

observância ao princípio "quieta non movere" (que recomenda a 

manutenção da situação fática existente ao tempo da propositura da 

demanda). RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO POR DECISÃO 

MONOCRÁTICA DO RELATOR. (Agravo de Instrumento Nº 70054421920, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro 

Celso Dal Pra, Julgado em 06/05/2013) Diante do exposto, comprovados 

os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, com fulcro no 

referido dispositivo e ainda nos artigos 1.210 do Código Civil e 560 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO a medida postulada, e, por 

consequência, determino a REINTEGRAÇÃO LIMINAR do autor na posse 

dos 65 hectares de terras esbulhados pelo requerido, denominado como 

lote nº 133, situado no Projeto de Loteamento Boa Esperança V, matrícula 

n. 5.293 do CRI de Tapurah/MT. Fixo multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) até o limite de 200.000,00 (duzentos mil reais), caso o Requerido 

desobedeça aos termos da presente decisão ou deixe de adotar as 

providências necessárias para efetivação da presente ordem judicial, com 

fundamento no art. 300 e art. 497, ambos do CPC, e sem prejuízo das 

sanções cabíveis pelo descumprimento, tudo nos termos da 

fundamentação. Autorizo, desde já, que quando do cumprimento do 

mandado o Oficial de Justiça, caso necessário, se valha de reforço 

policial, devendo ser oficiado ao Comandante da Polícia Militar atuante no 

Município de Tapurah, para que providencie o devido e necessário apoio. 

INTIME-SE o requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação, nos termos do art. 564, parágrafo único, do CPC. Após, 

sendo apresentada contestação com fato impeditivo, modificativo e 

extintivo do direito da requerente, com fundamento analógico no art. 350 

do CPC, INTIME-SE o autor para que se manifeste, caso queira, em 15 

(quinze) dias. Após, à conclusão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38394 Nr: 955-41.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RAFAEL DE MACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39812 Nr: 886-72.2011.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO LIMA RIBEIRO, DORALICE MARIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34174 Nr: 420-20.2007.811.0085

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARI FÁTIMA GASTALDI DE CAMPOS, VALDEMAR 

CHAVES DE CAMPOS, GILMAR ANTONIO GASTALDI, LUCINEIDE SILVA 

GASTALDI, CLARICE TEREZINHA GASTALDI CREPALDI, JOSÉ CARLOS 

CREPALDI, CLARINDA GASTALDI, VILMAR LUIS GASTALDI, ROSIMEIRE 

APARECIDA DE SOUZA GASTALDI, IRES BURATTI GASTALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY GASTALDI (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAX ALEI 

GOULART, para devolução dos autos nº 420-20.2007.811.0085, Protocolo 

34174, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-46.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO PIRES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do 

PROMOVENTE acerca do RECURSO INOMINADO interposto nos autos, 

para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, nos 

moldes do § 2º do art. 42 da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-23.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação das partes 

acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, para, 

querendo, requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo 

que no silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-63.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:
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NELSI LUERSEN GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE PROCESSO N.°: 

1000350-63.2019.8.11.0085 PARTE AUTORA: NELSI LUERSEN GARCIA 

PARTE RÉ: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação e a Reclamante impugnação, 

ambas no prazo legal. Não havendo mais preliminares, passo ao 

julgamento do mérito. Mérito. A situação narrada e comprovada é de 

simples compreensão, porém, constrangedora do ponto de vista de nosso 

sistema tutelar de consumo (Lei 8.078/1990). Ressalto, no mérito, que a 

relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, uma vez que a 

parte autora encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos 

arts. 2º c/c, 17, c/c 29 da Lei n. 8.078/90 e, igualmente, a parte reclamada 

subsume-se ao conceito do art. 3º do referido diploma legal. Por essa 

razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de 

Defesa do Consumidor - que positiva um núcleo de regras e princípios 

protetores dos direitos dos consumidores enquanto tais - inclusive no que 

se refere à inversão do ônus da prova em favor da parte autora e à 

natureza objetiva da responsabilidade civil da parte ré. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO com PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C 

TUTELA ANTECIPADA, estando as partes em epígrafe já qualificadas nos 

presentes autos. Em síntese alega a Reclamante que com o falecimento de 

seu esposo, solicitou a alteração da titularidade da linha telefônica 

residencial do número (66) 3534 -1174 contratada para seu nome, e foi 

surpreendida com aviso de restrição em nome do seu falecido esposo e 

CPF nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débitos existentes 

perante a Requerida, referente a uma linha de celular número (66) 

98417-5870 não contratada e com a cobrança de várias faturas devidas, 

conforme se extrai do petitório inicial. E, para comprovar junta a carta da 

SERASA, várias cobranças de faturas, e atestado de óbito de seu 

esposo, e requereu ao juízo, declaração de inexistência de débitos, danos 

morais e tutela antecipada para que a Reclamada se ABSTENHA de cobrar 

os valores discutidos nos autos e gerar novas cobranças acerca do 

número móvel n. (66) 98417-5870, no prazo máximo de 48h (quarenta e 

oito horas), que foi deferida. Realizada audiência de conciliação, a mesma 

restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Na defesa, a 

Requerida contesta no mérito pelo exercício regular do direito, vez que a 

Requerente contratou os serviços de telefone móvel, ocasionando 

emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno, e para 

comprovar anexa ao contexto da contestação print de telas sistêmicas e 

faturas demonstrando a utilização dos serviços oferecidos pela 

Requerida, e que o ocorreu é que deixou de pagá-las. Ainda contesta e 

requer a regularidade dos débitos, inexistência de danos morais e ao final 

pela improcedência da ação. Os autos vieram conclusos para decisão. É 

certo que pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, incisos I e II do 

NCPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Desse modo, 

em análise ao conjunto probatório, observo que a parte Requerida não 

logrou êxito em apresentar provas da contração e relação jurídica entre as 

partes no que se refere ao telefone móvel em discussão nesta lide. Passo 

a decidir. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C.. A parte reclamante busca indenização, afirmando 

que sofreu cobrança indevida e envio de carta de restrição de crédito e 

danos morais, porque, sem causa justa e legítima, o nome do seu esposo 

falecido foi encaminhado aos órgãos de serviço de proteção ao crédito. A 

parte Reclamada, por sua vez, nega que tenha praticado ato ilícito, 

argumentando que agiu em exercício regular de direito, posto que o débito 

existe e a restrição comercial registrada no nome e CPF é legítima. 

Impugna a existência de dano moral indenizável. Apesar de a Reclamada 

afirmar categoricamente que o débito existe nada foi carreado aos autos 

que comprovasse seus argumentos. É certo que quem alega a existência 

de um suposto débito deve comprová-lo, até por que é impossível ao 

devedor demonstrar que nada deve (fato negativo). A Reclamada afirma a 

existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, 

apresentou neste sentido, posto que se negou a apresentar o contrato 

assinado, o serviço efetivamente contratado referente a linha de celular 

móvel, não tendo autora como hipossuficiente meios de enfrentamento. A 

contestação é estéril de prova, o que foi juntado foi meras faturas emitidas 

pelo sistema de computação da reclamada, produzidas de forma unilateral. 

Há, neste caso, ato ilícito, ensejador da obrigação de indenizar. Não é 

demais lembrar que, neste conflito de interesses, figura, de um lado, uma 

renomada empresa, dotada de todas as possibilidades de produção de 

prova, e de outro o particular, que se encontra na categoria de 

consumidor. Assim, este particular, não tendo a Reclamante, segundo de 

modo verossímil afirma, contraído a obrigação de pagamento, sendo ela 

parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da 

Reclamada a comprovação de que a reclamante (seu esposo falecido) 

participou da transação comercial, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, não se podendo, além do mais, exigir, 

daquele que alega, prova de fato negativo: São direitos do consumidor: VIII 

- A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiências. Assim, inexistindo prova da regularidade do 

débito, de modo que há ato ilícito configurado, posto que foi enviada 

restrição comercial no nome do consumidor, e a Demandada poderia ao 

menos juntar provas que o Autor efetuou a solicitação da linha móvel de 

celular, como indicado na sua petição inicial, evidenciando a má prestação 

de serviço perpetrada. O art. 14 do Código de defesa do Consumidor 

dispõe, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou 

o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do 

prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se 

exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. Os danos que 

incidem sobre a vítima, caracterizam-se in re ipsa, ou seja, independem de 

demonstração, de maneira que, por evidente, não há que se exigir do 

reclamante prova manifesta dos gravames, cuja reparação postula. Além 

do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o 

produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Sobre a matéria o STJ decidiu o seguinte: STJ. Agravo 

regimental. Direito civil. Ação de indenização. Dano moral. Inscrição 

indevida de nome em cadastro de inadimplentes. Culpa in re ipsa. Quantum 

indenizatório. Súmula 7/STJ. «1. Nos casos de inscrição indevida em 

cadastro de restrição ao crédito, o dano extrapatrimonial é considerado in 

re ipsa. 2. A revisão de indenização por danos morais só é viável em 

recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for 

exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, 

impedindo o conhecimento do recurso. 3. Agravo regimental desprovido.» 

( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 452.852/2014 - RJ - Rel.: Min. 

João Otávio de Noronha - J. em 08/04/2014 - DJ 22/04/2014 - Doc. LEGJUR 

143.1652.8003.0900) STJ. Agravo regimental no recurso especial. 

Inscrição indevida. Ofensa à honra. Existência. Verificação. Reexame 

fático-probatório. Enunciado 07 da Súmula do STJ. Dano moral in re ipsa. 

Indenização. Revisão. Não cabimento. Art. 538, parágrafo único, do CPC. 

Caráter protelatório. Multa mantida. «1. O Tribunal de origem, com base nos 

fatos e provas dos autos, entendeu pela ocorrência do dano moral. A 

revisão do citado entendimento esbarraria no óbice do verbete 7 da 

Súmula/STJ. 2. Esta Corte tem jurisprudência pacífica no sentido de que o 

simples ato de inscrever, indevidamente, o nome da pessoa, física ou 

jurídica, em cadastros de inadimplência, acarreta dano moral in re ipsa. 3. 

Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, 

em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por 

danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o 

valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias 
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de fato da causa, de forma condizente com os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. 4. Não caracterizada qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade, no julgado proferido nos embargos opostos 

na origem, considerando-os meramente protelatórios, mantida a multa 

aplicada na origem. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.» ( STJ 

- AgRg no Rec. Esp. 1.269.426/2013 - SC - Rel.: Minª. Maria Isabel Gallotti - 

J. em 12/11/2013 - DJ 06/12/2013 - Doc. LEGJUR 141.6010.2005.3200) A 

obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes 

postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, 

ilícito enriquecimento. Assim sendo, pelos fundamentos acima, Julgo 

Parcialmente Procedente a Reclamação e condeno a Reclamada a pagar a 

Reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos 

morais, importância que considero ponderada e razoável, capaz de 

traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. Este valor 

será monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta data, e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Declaro 

inexigível o débito que deu origem à restrição comercial com relação à 

reclamada. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF do 

esposos da reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito, 

tornando DEFINITIVA A LIMINAR CONCEDIDA. Após o trânsito em julgado, 

a reclamada deverá ser intimada, através de seus advogados, para 

cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, 

do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo 

de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

obrigação. Preclusa a via recursal, arquive-se Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95 à apreciação da Juíza de Direito do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Terra Nova do Norte. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza 

Leiga do Juizado Especial Cível e Criminal de Terra Nova do Norte 

assinado eletronicamente Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza 

de Direito em substituição legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-59.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE Processo nº. 

1000790-59.2019.8.11.0085 Reclamante: HILDA DE OLIVEIRA LIMA 

Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega 

ser indevida, uma vez que desconhece qualquer débito perante a 

Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

89,98, contrato nº 0253100585, com data de inclusão em 13/05/2019. Ao 

final, pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em apreço, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo 

de analisar as preliminares arguidas pela defesa, em razão do resultado 

do julgamento do mérito da demanda, nos termos do Art. 488 do CPC. 3. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo 

de improcedência e procedência do pedido contraposto. Compulsando os 

documentos juntados com a contestação, constata-se que a parte Autora 

realmente adquiriu junto à Reclamada a contratação dos serviços de 

telefonia móvel, cujo termo de adesão segue anexo, juntamente com cópia 

dos documentos pessoais. Destaca-se que a promovente impugnou o 

contrato colacionado nos autos, mas não traz comprovação de houve 

perda ou furto de seus documentos pessoais, o que afasta a possibilidade 

de fraude, nem mesmo anexou comprovação da quitação das faturas do 

período que ao depois em sua impugnação menciona que foi sim cliente da 

Reclamada. Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o termo de 

adesão encontra-se devidamente assinado pela parte Reclamante, 

conforme podemos verificar a partir dos documentos pessoais acostados 

na Inicial em consonância com o contrato, igualmente, assinados por ela, 

inclusive, se compararmos com a assinatura oposta no termo de audiência 

de conciliação, na procuração e na declaração de hipossuficiência, onde 

constam assinaturas que, mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem 

qualquer dificuldade que é oriunda do próprio punho da parte autora. Ora, 

se o contrato existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é 

devedora do valor apontado no extrato de negativação, no que a 

requerida restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. 

Assim, os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em 

provas a socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a 

hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1] . Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Por derradeiro, acolho o pedido contraposto 

formulado pela Reclamada, haja vista que o débito referente a 

fatura/contratação dos serviços de telefonia móvel não foi pago pela parte 

Reclamante. Assim, cabível a condenação da Reclamante ao pagamento 

do valor de R$ 89,98, referente ao débito negativado. Quanto ao pedido de 

condenação à litigância de má-fé formulado por ambas as partes, tenho 

que o pedido não merece prosperar, haja vista que inexistentes os 

requisitos ensejadores de tal penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por em HILDA DE OLIVEIRA LIMA desfavor da 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado 

pela parte reclamada para CONDENAR a parte autora a pagar seu débito 

pendente no valor R$ 89,98, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a 

partir da data do vencimento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, contados a partir da contestação. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 
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proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Terra Nova do Norte assinado eletronicamente Visto, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito em substituição legal. [1] “É necessário 

que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele momento da 

leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se 

trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para 

verificar o grau de verossimilhança na relação com os elementos trazidos 

pela contestação. E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da 

proposição a reforça, ao estabelecer que a base são “as regras 

ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se 

servir dos elementos apresentados na composição do que usualmente é 

aceito como verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da 

norma é um tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador 

se utilizou de termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de 

experiência”). Cai-se, então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, 

evidentemente, do bom senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. 

Curso de direito do Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 

841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-90.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VILMA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))
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(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE Processo n.º 

1000193-90.2019.8.11.0085 Reclamante: MARIA VILMA GOMES 

Reclamada: OI S/A AÇÃO DECLARATORIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA Visto, etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I 

do CPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA,, na qual a parte Autora alega em síntese que nunca possuiu 

uma linha telefônica ou qualquer outro serviço da empresa Requerida, 

contudo a empresa ré negativou o seu nome por um serviço que não 

usufruiu, sendo que a mesma só tomou conhecimento devido a ter se 

dirigido a uma instituição financeira para contratar um empréstimo, contudo 

este foi negado pela restrição contida no seu nome, inscrito pela 

Reclamada. Continua que tentou resolver a situação amigavelmente e faz 

negativa de débito, e ingressou com a presente, requerendo declaração 

de inexistência dos débitos, danos morais e procedência da ação. A 

Reclamada em sua Defesa contesta e alega que NÃO HOUVE 

CONTRATAÇÃO INDEVIDA e sim fraude perpetrada por terceiro, que lesou 

não só a Reclamante, mas também ela própria Reclamada, tratando -se de 

culpa exclusiva de um terceiro e a responsabilidade não pode ser indicada 

à empresa ré na forma pretendida pela parte autora, aja vista sua boa fé, 

pugnando pela inexistência de danos morais, impossibilidade da inversão 

do ônus da prova, devendo a ação ser julgada totalmente improcedente. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo a Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte Reclamada alega a existência de relação negocial entre as 

partes mesmo que houve contratação indevida, e que por isso não 

praticou ato ilícito algum, não podendo ser condenada por danos morais, 

aja vista que a inclusão reclamada, se trata do regular exercício de seu 

direito. Neste contexto, caberia à parte reclamada comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria provar a licitude da 

cobrança a Reclamante, o que não fez, sobretudo porque evidenciada a 

fala na prestação dos seus serviços, não podendo a Reclamante ser 

penalizada por sua negligência, vez não comprovada de maneira eficaz a 

relação jurídica existente entre as partes. Constatada a falha na prestação 

do serviço torna-se evidente surgindo para a reclamada à 

responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Saliento que, não há 

provas suficientes nos autos que comprovam as articulações 

fático-jurídicas invocadas pela parte reclamada, de modo que a produção 

probatória que lhe incumbiria não foi realizada, desatendendo o disposto 

no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos: 

“Art. 373”. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Dessa 

maneira, verificada a existência do dano, do nexo de causalidade entre a 

conduta ilícita e o dano, e a culpa da reclamada no evento danoso, surge o 

dever de indenizar, ou seja, a má prestação de serviço fornecida pela 

reclamada culmina, pois, com a sua responsabilidade pelos danos 

causados a parte reclamante e, por conseguinte, com o seu dever de 

indenizar. A reparação do dano é garantida pelo artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal de 1988, pelo artigo 186 do Código Civil, bem como 

pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode 

deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia da reclamada. Portanto, violado o princípio constitucional descrito 

no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Por 

sua vez, a legislação infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente 

Código Civil, prescreve que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica 

obrigado a reparar o dano.” E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos 

básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” Analisando 

os autos, verifico que a parte Autora logrou êxito ao demonstrar a patente 

falha na prestação de serviços através dos documentos anexados, e que 

a situação posta ao sentir deste juízo, provavelmente ocorreu sim, na 
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forma narrada na exordial, tendo a Reclamada oportunizada e não 

comprovado a contratação realizada. Logo, a parte ré não trouxe prova 

alguma de suas articulações fático-jurídicas, descumprindo assim, o art. 

373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O 

RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA 

OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste 

contexto, caberia a Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria PROVAR acerca de argumentos, 

documentos e plausibilidade pela legalidade da cobrança efetuada, o que 

não fez, criando em seu desfavor obrigação de indenizar. Pois bem. 

Concernente ao mérito da demanda, analisando-se a documentação 

encartada aos autos, bem como as afirmações das partes litigantes, ficou 

demonstrado nos autos à má prestação do serviço em desfavor da parte 

reclamante. Imperioso destacar que, o deslinde da questão fático-jurídica 

aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em 

casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços 

que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço 

prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código 

de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Tratando-se de 

responsabilidade objetiva, cumpre, de regra, ao consumidor, demonstrar o 

fato, o prejuízo e o nexo de causalidade. Contudo, no feito vertente, como 

se trata de indenização por DANOS MORAIS, basta à vítima positivar a 

existência de ato capaz de lhe provocar abalo psicológico, de forma a 

influenciar negativamente em sua esfera íntima, além da normalidade, 

conforme vem decidindo reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: 

“(...) 1. Conforme entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em 

prova de dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o 

sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 

261.028/RJ, Rel. Min. Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir 

Passarinho Júnior; REsp. 661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ 

RESP nº 727369/AL, Min. Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse 

passo, verifica-se que a falha na prestação do serviço é fato suficiente a 

ensejar frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes 

cotidianas a que somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral 

pela dor e sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a 

questão em termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de 

dano moral como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por 

uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à 

sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao 

seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas 

afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). Subsiste, 

pois, o dever da Reclamada indenizar a parte autora, cabendo a este Juízo 

fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da reclamada e da 

exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deva atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também dos ofensores, de 

molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não 

lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. 

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do 

valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias 

do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do 

lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de 

sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., 

São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Desta feita, tenho 

que a Requerida prejudicou o Autor, devendo assim responder pelas 

consequências, qual seja, obter o ressarcimento do valor pago, na forma 

preconizada pelo Código de Defesa do Consumidor, e indenizar a parte 

por eventuais danos experimentados de forma injusta, bem como a 

indenização pelos danos morais. Logo, conclui-se que o prejuízo moral 

experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas especialmente 

deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as 

posses do ofensor e a situação pessoal da ofendida, exigindo-se a um só 

tempo, prudência e severidade. Sopesando tais critérios, tenho como 

razoável o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que certamente 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à 

Reclamada. Portanto, e por tudo mais que dos autos consta, Julgo 

PROCEDENTE os pedidos da exordial para: I – DECLARAR a inexistência 

do débito lançado na inicial, tornando DEFINITIVA a Liminar anteriormente 

concedida, expedindo os ofícios necessários; e II – CONDENAR a 

Reclamada a indenizar a Requerente pelos danos morais no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95 

à apreciação da Juíza de Direito do Juizado Especial Cível de Terra Nova 

do Norte. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Terra Nova do Norte assinado eletronicamente Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito em 

substituição legal

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000048-24.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO DA SILVA CARRICO (AUTOR(A))

ANA CLARA BARCELLOS CARRICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BEATRIZ WORST OAB - MT27565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ (REU)

EDINA VIEIRA MOLAZ (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000048-24.2020.8.11.0077. AUTOR(A): ALEXANDRO DA SILVA 

CARRICO, ANA CLARA BARCELLOS CARRICO REU: GENEBALDO 

FERREIRA DE QUEIROZ, EDINA VIEIRA MOLAZ Vistos, etc. A parte autora 

requereu a concessão da gratuidade da justiça, juntando aos autos 

declaração de hipossuficiência. O art. 98 do Código de Processo Civil 

dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º do CPC), o 

próprio Código prevê no art. 99, §2º, que “o juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos”. No caso concreto, a parte autora está 

assistida por advogado particular, o que caracteriza elemento de 

capacidade econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da 

gratuidade da justiça (art. 99, §4º, do CPC). Além deste, os seguintes 

elementos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão 

da gratuidade: a parte autora se qualifica como pecuarista, reside no 

Estado do Espírito Santo mas tem negócios rurais do outro lado do país, e 

os valores dos negócios jurídicos narrados na inicial demonstram que a 

parte aufere faturamento que excede em muito o valor de três salários 

mínimos, utilizado como parâmetro pela jurisprudência pátria para aferir a 

necessidade de concessão da justiça gratuita. Desse modo, havendo nos 
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autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, afastando assim a presunção relativa emanada 

da declaração de hipossuficiência assinada pela parte autora, com 

fundamento no art. 99, §2º do CPC DETERMINO a intimação da parte autora 

para, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntar 

aos autos documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais 

como cópia de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda 

idôneo, próprio ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; 

cópia da declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa. Poderá a parte 

autora, no prazo de quinze dias, caso queira, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas iniciais. Vila Bela da Santíssima Trindade, 31 de janeiro 

de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 67953 Nr: 696-55.2019.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelvis Adriano Saucedo Sundadozo, Acacio 

Ferreira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Paula Zamo - 

OAB:24192/O, Graciele Cristina Romero Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 23.Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

e:a)CONDENO o acusado KELVIS ADRIANO SAUCEDO SUNDADOZO, 

vulgo “Bugre”, nascido em 14/06/1994, filho de Wanderley da Silva 

Sundadozo e Maristela Viviane Saucedo, natural de Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, inscrito no CPF sob o n° 061.693.141-76 e 

portador do RG n° 23400013-SSP/MT, como incurso nas sanções 

previstas no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.b)CONDENO o acusado 

ACÁCIO FERREIRA ALVES, vulgo “Jatobá”, nascido em 10/10/1989, filho 

de Dionisio Passos Alves e Dileuza Ferreira da Silva Alves, natural de 

Jaru/RO, inscrito no CPF sob o n° 031.652.921-40 e portador do RG n° 

22636803-SSP/MT, como incurso nas sanções previstas no art. 33, §4°, 

da Lei 11.343/2006.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 131275 Nr: 2323-19.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAGO HENRIQUE TEIXEIRA, MARKSON 

DOUGLAS SILVA PONDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES D AGOSTINI GOULART 

- OAB:27178/O

 “Vistos.

Inicialmente, HOMOLOGO a desistência da testemunha Eduardo Pereira 

Dias.

Declaro encerrada a instrução criminal.

Tendo em vista que o Ministério Público apresentou as alegações finais em 

audiência, concedo prazo de 05 (cinco) dias para a defesa apresentar 

alegações finais.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário”.

Jorge Hassib Ibrahim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101489 Nr: 721-03.2013.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCI SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, NÁDIMA THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora para que tome ciência da expedição dos RPV's, 

bem como para que, no prazo 15 (quinze) dias, manifeste sua 

concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100227 Nr: 442-51.2012.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO VIEIRA DE SOUZA, HILDA MARIA VIEIRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334/MT, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR parte autora para que tome ciência dos RPV's expedidos, bem 

como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste sua 

concordância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118649 Nr: 2299-59.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALCINEIA SANTOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM LIMA DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE 

VERA/MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:VERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 Intimar o(a) Advogado(a) do(a) Requerido(a) do inteiro teor da Sentença 

proferida nos autos à ref. 118.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71963 Nr: 1066-37.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORACI JOÃO BIANCHINI MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Código nº 71963

VISTOS.

A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ajuizou a presente execução fiscal em 

face de ORACI JOÃO BIANCHINI MORO, qualificado nos autos.

A parte exequente informou, às fls. 125/126, a baixa da certidão de dívida 

ativa em razão da quitação do débito tributário pelo executado conforme 

certidão de quitação na fl. 126, pugnando pela extinção do feito.

É o relatório. Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que a parte executada quitou o débito exequendo, 

conforme certidão à fl. 126.

Certo é que, a disciplina do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil 

traz que a extinção da execução ocorre quando a obrigação for satisfeita, 

restando, como via de consequência, a perda do objeto da ação.

Tendo em vista que houve o pagamento da integralidade do débito, JULGO 

EXTINTA a execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, 
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inciso II do CPC.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE, com as baixas de 

estilo.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Vera/MT, 30 de janeiro de 2020.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101237 Nr: 482-96.2013.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONDES LUIZ DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334/MT, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora para que tome ciência dos RPV's expedidos, 

manifestando sua concordância, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107040 Nr: 1057-36.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 Intimar o(a) Advogado(a) do(a) Acusado(a) para no prazo de 15 (quinze), 

informar nos Autos dados bancários para liberação de valor conforme 

decisão de ref. 98, com a ressalva de que a conta bancária deve ser 

corrente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 102482 Nr: 431-51.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR DOS SANTOS, IVONE RADTKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICIERI FRANCIO, ADELAIDE RIGO FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084, 

DYOGO DA COSTA MARQUES - OAB:11084, LUIS CARLOS NÉSPOLI 

JÚNIOR - OAB:19139, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9.845, NILSON 

JACOB FERREIRA CALDAS - OAB:9845

 Código nº 102482

VISTOS.

Inicialmente, CERTIFIQUE-SE quanto ao decurso do prazo da decisão 

proferida em 17/01/2018 que determinou aos requeridos o depósito de 

caução sob pena de bloqueio da matrícula nº 902 do CRI de Vera (fls. 

712/713).

No mais, analisando as manifestações das partes às fls. 745/753, 

consigno que os valores depositados nos autos em apenso estão 

vinculados àquele processo (código 103737), de modo que já foi 

determinado o levantamento em favor do autor, Osmar dos Santos, em 

atenção ao pedido do requerente, sendo inviável, portanto, a vinculação 

do montante nestes autos para subsidiar a realização da perícia.

Dessa forma, INTIMEM-SE as partes quanto ao interesse na produção da 

prova pericial, no prazo de 10 (dez) dias, devendo a parte interessada 

proceder com o depósitos dos honorários periciais, sendo considerado 

como desinteresse da parte na realização da prova caso não realizado o 

depósito no prazo assinalado. Caso ambas partes manifestarem interesse 

na prova pericial deverá cada parte depositar 50% dos honorários do 

períto, nos moldes do art. 95 do Código de Processo Civil.

Depositados os valores, intime-se o perito para o início dos trabalhos.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69062 Nr: 488-45.2009.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO ONOFRE BATEZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR FRIEDRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ PARUCCI LONGUI - 

OAB:OAB/MT 25487, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSÉ VOGEL - 

OAB:5.360-A, ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19.069

 Código nº 69062

VISTOS.

Tendo em vista a recusa do executado em assumir o encargo de 

depositário do bem penhorado às fls. 141/148, alegando que o imóvel não 

lhe pertence, consigo que, conforme se afere da matrícula juntada à fl. 

133, o executado Vitor José Friedrich também é proprietário do imóvel, de 

modo que, tendo sua cônjuge, Celoir Friedrich, assinado o auto de 

penhora, sua recusa em assumir o encargo de depositário não constitui 

óbice para o aperfeiçoamento do ato.

Assim, sendo ônus da exequente a indicação de depositário, caso não 

haja aceitação do executado, DEFIRO o pedido da parte exequente às fls. 

150/151, para tanto, nomeio como depositário do bem imóvel penhorado às 

fls. 141/148 o Sr. Jarbas Lindomar Rosa, indicado à fl. 151.

Intime-se o depositário para assinar o compromisso de depósito.

Intimem-se os demais coproprietários do imóvel para ciência da penhora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vera/MT, 27 de janeiro de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000267-93.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARA PRANTE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000267-93.2019.8.11.0102 

Reclamante: MARA PRANTE SILVA Reclamado: MUNICÍPIO DE VERA/MT 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. A parte autora, servidora pública do Município de 

Vera/MT, relata que foi aprovada no concurso público nº 001/1997 , 

realizado em 23/11/1997 para o cargo de PROFESSOR, 20h , Nível I, 

conforme Termo de Posse datado de 02 de março de 1998, nomeada para 

o cargo efetivo através da Portaria nº 0023/98, datado de 26 de março de 

1998 e Entrada em Exercício datado de 02/03/1998, e postula a 

incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de 

verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da 

ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real 

em URV. Extrai-se da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, 

no mérito, a defesa da improcedência. Fundamento e decido. PREJUDICIAL 

DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 
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que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. Entrementes que a carreira de Professor passou por várias 

reestruturações até a data do ajuizamento da presente demanda, e no ano 

2000 a Lei n.º 460/2000, reestruturou a carreira e os vencimentos dos 

Professores, de modo que, eventuais perdas salariais já haviam sido 

compensadas com a reestruturação, e o Município de Vera, com a 

publicação da Lei em 2011,efetuou nova reestruturação do cargo, 

conforme verifica-se na Lei Municipal 953/2011 que dispõe sobre o 

Estatuto e Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da 

Educação Básica do Município de Vera – MT, tendo sido demonstrado que 

a carreira de Professor passou por várias reestruturações até a data 

posse da Requerente, no ano de 2003, sendo fixado novos parâmetros de 

vencimentos, e estes absorveram qualquer perda remuneratória dos 

salários que poderiam existir decorrentes da conversão da URV. A ação 

foi proposta passados mais de cinco anos da vigência da lei que 

reestruturou a carreira. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato 

sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição 

quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse 

sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000254-94.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA JOSE BITENCOURT DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000254-94.2019.8.11.0102 

Reclamante: ANTÔNIA JOSE BITENCOURT DE SOUZA Reclamado: 

MUNICÍPIO DE VERA-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. A parte autora, servidora pública do Município de Vera-MT, 

relata que foi aprovada no concurso público nº . 001/1997, realizado em 

23/11/1997 para o cargo de ZELADOR, Nível 04, conforme Termo de 

Posse datado de 02 de março 1998, nomeada para o cargo efetivo 

através da Portaria nº 0049/98, datado de 26 de fevereiro de 1998 e 

Entrada em Exercício datado de 02/03/1998, e postula a incorporação do 

percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, 

relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de 

alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se 

da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a 

defesa da improcedência. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO 

- PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. 

Entrementes, a carreira de Zelador passou por várias reestruturações até 

a data do ajuizamento da presente demanda, e foram fixados novos 

parâmetros de vencimentos, e estes absorveram qualquer perda 

remuneratória dos salários que poderiam existir decorrentes da conversão 

da URV e no ano de 1998, mesmo ano da posse da Requerente, a Lei 

327/1998 criou novos cargos, bem como reestruturou os já existentes, e 

ano de 2005, a Lei 002/2005, também reestruturou os cargos de todos os 

servidores do Município, de modo que, eventuais perdas salariais já 

haviam sido compensadas com a reestruturação. Consigna-se que e foi 

evidenciado que em 2012, houve nova reestruturação do cargo, conforme 

se extrai na Lei Complementar 017/2012 que Dispõe sobre o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Vera e, ainda 

mais uma vez, no ano de 2014, por meio de Lei Complementar 024/2014, 

atualmente vigente no Município de Vera, foram reestruturados todos os 

cargos dos servidores municipais, inclusive o cargo de Zelador A ação foi 

proposta passados mais de cinco anos da vigência da lei que reestruturou 

a carreira. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, 

havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo 

como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a 

jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 
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URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. 

LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o 

acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato 

sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos 

cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 

1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - 

REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão 

do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, 

segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores 

estaduais.” (voto – STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019)[1]. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o 

entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início 

do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da 

conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor 

(URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das 

Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração 

do RE 561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a 

vigência da Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento 

da presente ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000268-78.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000268-78.2019.8.11.0102 

Reclamante: MARIA DOS SANTOS SILVA Reclamado: MUNICÍPIO DE 

VERA-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A 

parte autora, servidora pública do Município de Vera-MT, relata que foi 

aprovada no concurso público n.º 001/2002, realizado em 16/06/2002 para 

o cargo de ZELADOR, Padrão 2 - H , conforme Termo de Posse nº 498 

datado de 14 de maio de 2003, nomeada para o cargo efetivo através da 

Portaria n.º 201/2003, datado de 14 de maio de 2003 e Entrada em 

Exercício datado de 14/05/2003, e postula a incorporação do percentual 

de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da 

contestação a arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa 

da improcedência. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. 

Entrementes, a carreira de Zelador passou por várias reestruturações até 

a data do ajuizamento da presente demanda, e foram fixados novos 

parâmetros de vencimentos, e estes absorveram qualquer perda 

remuneratória dos salários que poderiam existir decorrentes da conversão 

da URV e a Lei 327/1998 criou novos cargos, bem como reestruturou os já 

existentes, e ano de 2005, a Lei 002/2005, também reestruturou os cargos 

de todos os servidores do Município, de modo que, eventuais perdas 

salariais já haviam sido compensadas com a reestruturação. Consigna-se 

que e foi evidenciado que em 2012, houve nova reestruturação do cargo, 

conforme se extrai na Lei Complementar 017/2012 que Dispõe sobre o 

Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Vera 

e, ainda mais uma vez, no ano de 2014, por meio de Lei Complementar 

024/2014, atualmente vigente no Município de Vera, foram reestruturados 

todos os cargos dos servidores municipais, inclusive o cargo de Zelador. 

A ação foi proposta passados mais de cinco anos da vigência da lei que 

reestruturou a carreira. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato 

sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição 

quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse 

sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 977 de 1001



DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000263-56.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA TEREZINHA NICOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000263-56.2019.8.11.0102 

Reclamante: GRACIELA TEREZINHA NICOLI Reclamado: MUNICÍPIO DE 

VERA/MT AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidora pública do 

Município de Vera/MT, relata que foi aprovada no concurso público n.º 

001/2003, realizado em 29 de junho de 2003 para o cargo de PROFESSOR 

MAGISTÉRIO, 40h, Padrão (A -1), conforme Termo de Posse datado de 23 

de julho de 2003, nomeada para o cargo efetivo através da Portaria nº 

262/2003, datado de 23 de julho de 2003 e Entrada em Exercício datado de 

23/07/2003, e postula a incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação a arguição 

da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência. 

Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo 

Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário 

n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. Extrai-se que a Autora é 

Professora enquadrada no Plano de Carreira do Magistério Municipal, e no 

caso dos autos, no ano da posse da Requerente no cargo de Professora, 

a Lei Municipal que regulava o Magistério local já era a Lei 460/2000, que 

reestruturou a carreira e os vencimentos dos Professores, de modo que, 

eventuais perdas salariais já haviam sido compensadas com a 

reestruturação, e o Município de Vera, com a publicação da Lei em 2011, 

efetuou nova reestruturação do cargo, conforme verifica-se na Lei 

Municipal 953/2011 que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de 

Vera – MT, tendo sido demonstrado que a carreira de Professor passou 

por várias reestruturações até a data posse da Requerente, no ano de 

2003, sendo fixado novos parâmetros de vencimentos, e estes 

absorveram qualquer perda remuneratória dos salários que poderiam 

existir decorrentes da conversão da URV. A ação foi proposta passados 

mais de cinco anos da vigência da lei que reestruturou a carreira. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 

autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000265-26.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE AMORIM DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000265-26.2019.8.11.0102 

Reclamante: JUCINEIDE AMORIM DA COSTA Reclamado: MUNICÍPIO DE 

VERA-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A 

parte autora, servidora pública do Município de Vera/MT, relata que foi 

aprovada no concurso público nº 001/2006 , realizado em 28/01/2007 para 

o cargo de ZELADOR, 40h , conforme Termo de Posse Nº 669 datado de 

05 de fevereiro de 2009, nomeada para o cargo efetivo através da 

Portaria nº 125/2009, datado de 05 de fevereiro de 2009 e Entrada e m 

Exercício datado de 05/02/2009 e, postula a incorporação do percentual 

de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da 

contestação a arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa 

da improcedência. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No ano 

de 1998, a Lei 327/1998 criou novos cargos, bem como reestruturou os já 

existentes. Entrementes, a Lei Municipal que regulava o cargo local já era 

a Lei 002/2005, a qual, criou novos cargos, bem como reestruturou os já 

existentes, sendo que, eventuais perdas salariais já haviam sido 

compensadas com a reestruturação. No ano de 2012, houve nova 

reestruturação do cargo, conforme verifica-se na Lei Complementar 

017/2012 que Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 

da Prefeitura Municipal de Vera, e no ano de 2014, por meio de Lei 

Complementar 024/2014, atualmente vigente no Município de Vera, foram 

reestruturados todos os cargos dos servidores municipais, inclusive o 

cargo de Zelador. A ação foi proposta passados mais de cinco anos da 

vigência da lei que reestruturou a carreira. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000264-41.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

HILDEGARD EDITH SCHROEDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000264-41.2019.8.11.0102 

Reclamante: HILDEGARD EDITH SCHROEDER Reclamado: MUNICÍPIO DE 

VERA/MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A 

parte autora, servidora pública do Município de Vera/MT, relata que foi 

aprovada no concurso público n.º 001/2003, realizado em 29 de junho de 

2003 para o cargo de PROFESSORA PEDAGOGIA, 20h, Padrão (B -1) , 

conforme Termo de Posse datado de 23 de julho de 2003, nomeada para o 

cargo efetivo através da Portaria nº 247/2003, datado de 23 de julho de 

2003 e Termo de Entrada em Exercício datado de 23/07/2003 e, postula a 

incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de 

verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da 

ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real 

em URV. Extrai-se da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, 

no mérito, a defesa da improcedência. Fundamento e decido. PREJUDICIAL 

DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 
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de 11,98%. No caso dos autos, no ano da posse da Requerente no cargo 

de Professora, a Lei Municipal que regulava o Magistério local já era a Lei 

460/2000, a qual, reestruturou a carreira e os vencimentos dos 

Professores, de modo que, eventuais perdas salariais já haviam sido 

compensadas com a reestruturação, e o Município de Vera, com a 

publicação da Lei em 2011,efetuou nova reestruturação do cargo, 

conforme verifica-se na Lei Municipal 953/2011 que dispõe sobre o 

Estatuto e Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da 

Educação Básica do Município de Vera – MT. A ação foi proposta 

passados mais de cinco anos da vigência da lei que reestruturou a 

carreira. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, 

havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo 

como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a 

jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. 

LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o 

acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato 

sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos 

cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 

1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - 

REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão 

do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, 

segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores 

estaduais.” (voto – STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019)[1]. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o 

entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início 

do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da 

conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor 

(URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das 

Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração 

do RE 561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a 

vigência da Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento 

da presente ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000278-25.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000278-25.2019.8.11.0102 

Reclamante: ELIANE ALVES DE OLIVEIRA Reclamado: MUNICÍPIO DE 

VERA/MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A 

parte autora, servidora pública do Município de Vera-MT, relata que foi 

aprovada no concurso público nº 001/2010, realizado em 16/01/2011 para 

o cargo de PROFESSOR B, 40h , conforme Termo de Posse nº 750, datado 

de 01 de março de 2011, nomeada para o cargo efetivo através da 

Portaria nº 146/2011, datado de 01 de março de 2011 e Termo de Entrada 

em Exercício datado de 01/03/2011, e postula a incorporação do 

percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, 

relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de 

alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se 

da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a 

defesa da improcedência. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO 

- PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. Extrai-se 

que a requerente é Professora enquadrada no Plano de Carreira do 

Magistério Municipal, sendo certo que no caso dos autos, o Município de 

Vera, com a publicação da Lei em 2011, efetuou nova reestruturação do 

cargo, conforme verifica-se na Lei Municipal 953/2011 que dispõe sobre o 

Estatuto e Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da 

Educação Básica do Município de Vera – MT. A ação foi proposta 

passados mais de cinco anos da vigência da lei que reestruturou a 

carreira. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, 

havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo 

como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a 

jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. 

LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o 

acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato 

sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos 

cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 

1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - 

REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão 

do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, 

segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores 

estaduais.” (voto – STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019)[1]. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o 

entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início 

do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da 

conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor 

(URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das 

Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração 

do RE 561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a 

vigência da Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento 

da presente ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 
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n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000304-23.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO AUGUSTO DONATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000304-23.2019.8.11.0102 

Reclamante: JULIANO AUGUSTO DONATTI Reclamado: MUNICÍPIO DE 

VERA/MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A 

parte autora, servidora pública do Município de Vera/MT, relata que foi 

aprovada no concurso público nº 001/2017, Edital Complementar 013, 

realizado em 15/04/2018 para o cargo de PROFESSOR PEDAGOGO, 

conforme Termo de Posse Nº 892 datado de 08 de junho de 2018, 

nomeada para o cargo efetivo através da Portaria nº 272/2018, datado de 

08 de junho de 2018 e Entrada em Exercício datado de 08/06/2018e, 

postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a 

cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação à arguição da 

prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência. 

Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo 

Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário 

n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. Extrai-se que o Reclamante é 

Professor enquadrado no Plano de Carreira do Magistério Municipal e a Lei 

do Município que regulava o Magistério já era a Lei 460/2000, a qual, 

reestruturou a carreira e os vencimentos dos Professores, de modo que, 

eventuais perdas salariais já haviam sido compensadas com a 

reestruturação, e o Município de Vera, com a publicação da Lei em 

2011,efetuou nova reestruturação do cargo, conforme verifica-se na Lei 

Municipal 953/2011 que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de 

Vera – MT, e a carreira de Professor passou por várias reestruturações 

até a data da posse do Requerente, no ano de 2018, e foram fixados 

novos parâmetros de vencimentos, e estes absorveram qualquer perda 

remuneratória dos salários que poderiam existir decorrentes da conversão 

pretendida. A ação foi proposta passados mais de cinco anos da vigência 

da lei que reestruturou a carreira. Assim, mesmo se tratando de obrigação 

de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a 

prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000266-11.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA COSTA SOUSA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000266-11.2019.8.11.0102 

Reclamante: LUCAS DA COSTA SOUSA Reclamado: MUNICÍPIO DE 

VERA/MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A 

parte autora, servidor público do Município de Vera/MT, relata que foi 

aprovado no concurso público realizado em 26.11.2017 para o cargo de 

ASSISTENTE DE CONTROLE ADMINISTRTIVO, 40h, conforme Termo de 

Posse Nº 886 datado de 18 de abril de 2018, nomeada para o cargo 

efetivo através da Portaria nº 188/2018, datado de 18 de abril de 2018 e 

Entrada em Exercício datado de 18/04/2018 e, postula a incorporação do 

percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, 

relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de 

alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se 

da contestação à arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a 

defesa da improcedência. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO 

- PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. Extrai-se 

que o Reclamante ocupa o cargo de Assistente de Controle Administrativo, 

regido pela Lei Complementar do Município 002/2005, que criou, efetivou e 

regulamentou o cargo do autor, de modo que, eventuais perdas salariais já 

haviam sido compensadas quando da sua criação, que foram fixados os 

parâmetros de vencimentos, e absorvidos qualquer perda remuneratória 

dos salários que poderiam existir decorrentes da conversão pretendida. A 

ação foi proposta passados mais de cinco anos da vigência da lei que 

reestruturou a carreira. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato 

sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição 

quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse 

sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-70.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CLECIR CARMINATTI LAVARDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA PROCESSO N°: 

1000469-70.2019.8.11.0102 PARTE AUTORA: CLECIR CARMINATTI 

LAVARDA PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S.A. RECLAMAÇÃO CÍVEL 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. 1. DA PRELIMINAR DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos legislação de consumo, inclusive com relação ao ônus da prova, 

cuja inversão defiro nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, e 

rejeito a preliminar. Consigna-se que a demanda está instruída com 

documentos suficientes ao seu julgamento, não havendo que se falar em 

indeferimento da inicial. Pleiteia a parte reclamante indenização por danos 

morais, vez que foi cobrada em duplicidade por conta já paga, referentes 

aos meses de março e abril de 2018 que já haviam sido pagas nas datas 

de 12/03/2018 e 17/04/2018, e ainda teve seu nome incluído nos órgãos 

de proteção ao crédito pelo mesmo motivo, e que para ter seu nome 

excluído do rol dos maus pagadores, efetuou novamente o pagamento dos 

boletos referentes aos meses de março e abril de 2018 em 17/06/2019, e 

anexou os comprovantes. Nestas condições que indignada, procurou por 

diversas vezes a Reclamada, tendo indicado inúmeros protocolos de 

reclamação que demonstram as exaustivas tentativas de resolução da 

situação de maneira administrativa, não restando alternativa senão 

ingressar a demanda judicial. Desse modo, ficou demonstrada a cobrança 

indevida pela reclamada conforme extrato de negativação anexado – ID 
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n.º 24477933, e o que encartado pela Reclamada em sua defesa 

evidencia a má prestação de serviço demonstrada pela autora, que teve 

que efetuar duplamente pagamentos de faturas já quitadas, e a presente 

situação está acobertada com os ditames e preceitos da legislação 

consumerista. A parte requerida contesta alegando ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação à autora, e menciona que 

há exercício regular de direito, vez que a parte autora deixou de pagar 

pelos serviços utilizados, que por isso não há má-fé, e ainda ausência dos 

danos morais. Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a legalidade dos débitos 

que motivou a cobrança em duplicidade e a negativação efetivada em 

questão, vez que cobrou por fatura já paga pela Autora. A cobrança e 

inclusão indevida da autora pela Reclamada nos órgãos de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, vez que devidamente adimplidas. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir falhas 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Não há 

dúvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a reclamante teve abalo por dívida não devida. O entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a cobrança 

indevida, por si só, enseja dano moral, independentemente da prova 

objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova 

do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Na hipótese 

presente, infere-se que o reclamado não agiu com culpa grave. Mas 

houve repercussão na esfera psíquica da reclamante, decorrente de 

cobrança de débito não contratado. O reclamado é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Sobre a matéria o STJ decidiu o seguinte: STJ. 

Agravo regimental. Direito civil. Ação de indenização. Dano moral. 

Inscrição indevida de nome em cadastro de inadimplentes. Culpa in re ipsa. 

Quantum indenizatório. Súmula 7/STJ. «1. Nos casos de inscrição indevida 

em cadastro de restrição ao crédito, o dano extrapatrimonial é 

considerado in re ipsa. 2. A revisão de indenização por danos morais só é 

viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for 

exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, 

impedindo o conhecimento do recurso. 3. Agravo regimental desprovido.» 

( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 452.852/2014 - RJ - Rel.: Min. 

João Otávio de Noronha - J. em 08/04/2014 - DJ 22/04/2014 - Doc. LEGJUR 

143.1652.8003.0900) STJ. Agravo regimental no recurso especial. 

Inscrição indevida. Ofensa à honra. Existência. Verificação. Reexame 

fático-probatório. Enunciado 07 da Súmula do STJ. Dano moral in re ipsa. 

Indenização. Revisão. Não cabimento. Art. 538, parágrafo único, do CPC. 

Caráter protelatório. Multa mantida. «1. O Tribunal de origem, com base nos 

fatos e provas dos autos, entendeu pela ocorrência do dano moral. A 

revisão do citado entendimento esbarraria no óbice do verbete 7 da 

Súmula/STJ. 2. Esta Corte tem jurisprudência pacífica no sentido de que o 

simples ato de inscrever, indevidamente, o nome da pessoa, física ou 

jurídica, em cadastros de inadimplência, acarreta dano moral in re ipsa. 3. 

Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, 

em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por 

danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o 

valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias 

de fato da causa, de forma condizente com os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. 4. Não caracterizada qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade, no julgado proferido nos embargos opostos 

na origem, considerando-os meramente protelatórios, mantida a multa 

aplicada na origem. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.» ( STJ 

- AgRg no Rec. Esp. 1.269.426/2013 - SC - Rel.: Minª. Maria Isabel Gallotti - 

J. em 12/11/2013 - DJ 06/12/2013 - Doc. LEGJUR 141.6010.2005.3200) A 

obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes 

postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, 

ilícito enriquecimento. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00. Pelo exposto, 

julgo procedente a pretensão formulada na inicial, para: 1) Condenar a 

reclamada a pagar a reclamante a título de danos morais, R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

arbitramento, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito Titular 

do Juizado Especial Cível e Criminal de Vera para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza 

Leiga do Juizado Especial Cível e Criminal de Vera – assinado 

eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge Hassib Ibrahim

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-17.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA ANTONIO GIANSANTE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILAS PADUA ALVES OAB - MT19984/O (ADVOGADO(A))

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO OAB - MT0020970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 100091-17.2019.8.11.0102 

Requerente: NILVA ANTONIA GIANSANTE Requerido: BANCO ITAÚ 

CONSIGNADO S/A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

cumulada com INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação com 

documentos, e por sua vez o Requerente impugnou, ambos dentro do 

prazo legal. Das Preliminares. PRELIMINAR – DA INÉPCIA DA INICIAL - 

FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL - DA AUSÊNCIA DE COMPROVANTE 

DE ENDEREÇO Quanto à preliminar de incompetência territorial por 

ausência de comprovante de endereço em nome próprio, o inciso II do 

artigo 319 do NCPC prevê a necessidade de INDICAÇÃO, que a 

jurisprudência já assentou ser suficiente, do domicílio e residência da 

parte postulante na petição inicial, não sendo cogitada a obrigatoriedade 

de juntada de comprovante de residência, sendo a simples indicação 

satisfatória ao cumprimento do requisito legal. Assim, demonstra-se que o 

comprovante de residência não é documento essencial à propositura da 

demanda, de forma a causar a extinção do feito, tendo em vista que não 

está prevista sua obrigatoriedade no art. 319 do NCPC. Nesse sentido: 

AGRAVO INTERNO. RETRATAÇÃO. ART. 557, § 1º, DO CPC. Adoção de 

novo posicionamento. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM RETRATAÇÃO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PONTUAÇÃO. ESCORE. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. O inciso II, do artigo282, do CPC, 

determina que basta a mera indicação do endereço da parte autora para 

recebimento da petição inicial, não sendo obrigatória a juntada do 

comprovante de residência. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(Agravo Nº 70057249963, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 07/11/2013) Dessa forma, 

deixo de acolher a preliminar de falta de documento essencial por 

ausência de comprovante de endereço em nome próprio. 

INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL De 

Incompetência do Juizado Especial. A parte Reclamante arguiu em sua 

imougnação pela incompetência do juizado especial, em razão da 

necessidade de perícia grafotécnica, prova esta incompatível com o rito do 

juizado especial. Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível 

verificar a semelhança das assinaturas, e ainda se observa que o 

documento pessoal (carteira de trabalho) foi juntado com a contestação, 

assim desnecessária perícia aprofundada. No entanto, não merece 
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guarida tal assertiva tendo em vista que as provas contidas nos autos são 

suficientes para a formação de convencimento do juízo, portanto rejeito a 

alegação de incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o 

feito. DA PRESCRIÇÃO Na sequência destaco que resta rejeitada a 

preliminar de (prescrição) suscitada pelo reclamado, vez que, embora na 

hipótese dos autos, aplicável o prazo prescricional previsto no art. 206, 

§3º, inc. V, do CC, isto é, trienal, necessário se faz delimitar o termo inicial 

de sua contagem. Com efeito, as lesões causadas pela inserção indevida 

dos dados do consumidor no cadastro restritivo de crédito perduram 

desde a sua inserção, até a sua exclusão. Ou seja, enquanto a 

negativação estiver ativa no cadastro dos órgãos restritivos há a lesão à 

honra objetiva do consumidor. Portanto, o prazo prescricional nas 

demandas que visem o recebimento de indenização por danos morais 

causados pela inclusão indevida dados do consumidor no cadastro 

restritivo de crédito tem seu termo inicial computado apenas quando da 

exclusão da negativação. Desta forma, no caso em tela a parte Autora 

logrou êxito em demonstrar que em 14/01/2019 (data em que o extrato foi 

emitido) ainda constava a inscrição inserida pela Reclamada, objeto da 

demanda, não aplicável, assim, a prescrição suscitada pela Reclamada (ID 

n.º Num. 18270282). PRELIMINAR EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO – REVELIA – 

ILEGITIMIDADE DE PARTE. Acolho o pedido de revelia formulado pela parte 

Reclamante, haja vista que a parte Reclamada não apresentou carta de 

preposição, restando irregularmente representada em audiência de 

conciliação. Nos termos do Enunciado nº. 20 do FONAJE “o 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto”. Destarte, embora possa 

ser deferido prazo para a juntada da carta de preposição, a parte tem o 

dever de fazê-lo no prazo assinado (Enunciado nº. 99 do FONAJE). 

Portanto, ante a irregularidade na representação do polo passivo da 

presente demanda, cabível a decretação da revelia do Reclamado. A 

propósito: Ementa: RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL E 

OBRIGACIONAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CORSAN. INCRIÇÕES NO SPC E 

SERASA INDEVIDAS. AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA CARTA DE 

PREPOSIÇÃO DA RÉ NO PRAZO ARBITRADO. REVELIA. RECURSOS 

IMPROVIDOS. Narra a parte autora que, devido a uma conta de R$62,42 

com vencimento em 16/06/2017 e paga em 06/06/2017, foi inscrita nos 

órgão restritivos de crédito (SPC e SERASA). Alega que foram feitas duas 

inscrições indevidas pelo mesmo débito sendo uma em 31/07/2017 e outra 

em 02/09/2017. Pugna pela condenação da requerida ao pagamento de 

indenização no montante de R$ 15.000,00 a título de danos morais e à 

declaração inexistência do débito junto a parte ré diante do valor em 

questão. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora 

tornando permanentes os efeitos da antecipação de tutela, condenando a 

parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e declarando a 

inexistência do débito em questão. A autora, inconformada com a 

sentença, recorre pedindo a majoração do quantum indenizatório. Aduz 

que os valores costumeiros fixados para casos análogos são mais altos. 

No entanto, o quantum deve ser mantido, já que é consenso, pelo 

colegiado, que somente valores irrisórios ou absolutamente excessivos 

devem ser revisados, prestigiando-se, assim, as decisões proferidas 

pelos Juízos singulares, em homenagem ao princípio da imediação. Nesse 

sentido: Recurso Cível Nº 71007348295, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 14/12/2017. A 

requerida também apresenta recurso, propondo a nulidade da sentença, 

devido à revelia decretada pela falta de carta de preposição dentro do 

prazo arbitrado, e subsidiariamente a improcedência da ação alegando 

que a conta paga é março e não do mês de junho com base nos códigos 

presentes em documentos juntados pela autora. Verifica-se que não 

houve excesso de rigor pelo juiz de primeiro grau, uma vez que vista a 

ausência da apresentação da carta de preposição foi deferido prazo à ré 

para suprir a irregularidade. Precedente: Recurso Cível Nº 71007549462, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia 

Coccaro Martins Facchini, Julgado em 27/03/2018, Recurso Cível Nº 

71007051980, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 24/05/2018. Considera-se na análise do 

caso a condição de consumidor da autora, vulnerável técnica, que 

demonstrou o pagamento, desincumbindo-se, assim, do ônus da prova. A 

argumentação recursal a respeito dos códigos de barra do documento 

pago existentes não se faz suficientemente crível, pois se repara na 

exatidão do valor de R$ 62,42, valor da fatura paga, demonstrando 

verossimilhança com os fatos alegados na inicial e com o valor pelo qual 

foi inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. 

RECURSOS IMPROVIDOS (Recurso Cível Nº 71007576622, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 

25/10/2018). Por outro lado, o efeito da revelia não é absoluto, uma vez 

que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos. Neste aspecto, indica a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: “A caracterização da revelia não importa em 

presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada 

pelo Juiz à luz das provas existentes cumprindo-lhe indicar as razões da 

formação do seu convencimento". Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp 

1.110.702/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 06/03/2018, DJe de 09/03/2018; AgInt no AREsp 1238913/SP, 

Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 

TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 

28/08/2018. No mesmo sentido, a doutrina: “O art. 344, tal como o art. 319, 

do CPC/73, refere-se ao efeito material da revelia, que é a presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor. O dispositivo 

legal não deixa dúvida de que, essa presunção, diz respeito apenas às 

alegações de fatos, o que implica dizer que caberá ao juiz analisar 

livremente os temas de direito, não sendo a revelia garantia alguma de 

procedência do pedido do autor. Não é o juiz o robot e sequer obrigado a 

chancelar a verdade formal (iniquidade). Ao contrário, deve analisar o 

material probatório presente nos autos. Por mais que os efeitos da revelia 

importem em presunção de veracidade, isto, por si só, não importa em 

julgamento automático de procedência do pleito. Isso porque a 

consequência jurídica a ser extraída pode ser diversa da pretendida.” 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) (et al). Primeiros comentários ao 

novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2016, p. 603. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” Mérito. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

cumulada com INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, estando às partes em epígrafe, 

devidamente qualificadas nos autos. Em síntese alega que houve a 

indevida restrição em seu nome e CPF nos órgãos de restrição ao crédito 

por suposto débito existente perante o Requerido. E, para comprovar junta 

o extrato de site, emitido através de informações confidenciais do SPC – ID 

Núm. 18270282. Aduz na exordial, que desconhece o débito, e que esta 

restrição está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar compras 

a crédito no comércio em razão da restrição imposta, e ainda alega que 

nunca recebeu nenhuma notificação da restrição, e que procurou o 

Requerido para resolver de forma administrativa, porém não obteve 

solução e não restou alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, 

para pleitear a inexistência do débito e a indenização por danos morais. 

Realizada a audiência de conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa 

de acordo entre as partes. Em defesa, o Requerido contesta e apresenta 

a proposta de Cédula de Crédito Bancário – Operação de Crédito: 

Empréstimo com Desconto em Folha de pagamento – ID Núm. 22018436, 

documento pessoal da autora (carteira de trabalho), Carta para 

renegociação com Liquidação de Saldo devedor assinada pela 

Reclamante, extratos, e, no mérito pela legitimidade do débito, haja vista a 

contratação dos serviços, contesta mais pela ausência de ato ilícito e 

danos morais e ao final pela improcedência da ação. Em impugnação, a 

Requerente se manifesta pela decretação da revelia ante a não juntada da 

carta de preposição, e no mérito pela procedência da ação. Os autos 

vieram conclusos para decisão. Compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCPC) e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II 

do NCPC. Desse modo, examinando o conjunto probatório, verifica-se que 

a assinatura oposta na Proposta de Adesão, guardam grafia semelhante 

com aquela anexada ID Núm. 18270282, bem como no RG -ID Núm. 

18270282. Todavia, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis da Requerente, tão pouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Assim, 

ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova 

produzida pelo Requerido, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram 

da forma narrada na contestação. Logo, não resta dúvida de que a parte 
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autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

Requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com a presente 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cumulada com 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPATÓRIA. Deste modo, restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de 

Processo Civil. Quanto a alegação da notificação, cumpre esclarecer que 

a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da futura 

inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo 

o credor pela ausência do envio da notificação por este órgão, consoante 

a Súmula 359 do STJ, verbis: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Diante disso, JULGO em parte pelo não acolhimento das 

preliminares arguidas pelas partes e, no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. E, na forma 

e fundamentação supra, pela condenação da parte Requerente a pena de 

litigância de má-fé, ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco) 

porcento sobre o valor dado à causa a ser revertido em favor da parte 

Requerida, na forma do artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95, o Requerente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), verba que será 

paga em benefício dos Procuradores do Requerido. Após o trânsito em 

julgado, a parte Requerente deverá ser intimada, através de seu 

advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, caput, §1º, do NCPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento), sobre o 

valor da obrigação. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000451-49.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ZELI DIAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000451-49.2019.8.11.0102 

Reclamante: ZELI DIAS SANTOS Reclamado: MUNICÍPIO DE VERA-MT 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, 

servidora pública do Município de Vera-MT, relata que foi aprovada no 

concurso público n.º 001/1999, realizado em 20/ 11/1999 para o cargo de 

Zelador , conforme Termo de Posse datado de 1 4 de fevereiro de 20 0 0, 

nomeada para o cargo efetivo através da Portaria n.º 158/2000 datado de 

29 de fevereiro de 2000 e Entrada em Exercício datado de 14/02/2000, e 

postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a 

cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação a arguição da 

prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência. 

Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo 

Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário 

n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. Entrementes, a carreira de 

Zelador passou por várias reestruturações até a data do ajuizamento da 

presente demanda, e foram fixados novos parâmetros de vencimentos, e 

estes absorveram qualquer perda remuneratória dos salários que 

poderiam existir decorrentes da conversão da URV e a Lei 327/1998 criou 

novos cargos, bem como reestruturou os já existentes, e no ano de 2005, 

a Lei 002/2005, também reestruturou os cargos de todos os servidores do 

Município, de modo que, eventuais perdas salariais já haviam sido 

compensadas com a reestruturação. Consigna-se que e foi evidenciado 

que em 2012, houve nova reestruturação do cargo, conforme se extrai na 

Lei Complementar 017/2012 que Dispõe sobre o Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Vera e, ainda mais 

uma vez, no ano de 2014, por meio de Lei Complementar 024/2014, 

atualmente vigente no Município de Vera, foram reestruturados todos os 

cargos dos servidores municipais, inclusive o cargo de Zelador. A ação 

foi proposta passados mais de cinco anos da vigência da lei que 

reestruturou a carreira. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato 

sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição 

quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse 

sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 
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anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000452-34.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANILDA ANDRADE MALCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000452-34.2019.8.11.0102 

Reclamante: DIVANILDA ANDRADE MALCHER Reclamado: MUNICÍPIO DE 

VERA/MT AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidora pública do 

Município de Vera/MT, relata que foi aprovada no concurso público nº 

001/1999, realizado em 20/11/1999 para o cargo de PROFESSOR 

PEDAGOGO 20h, conforme Termo de Posse n.º 310 datado de 09 de 

fevereiro de 2000, nomeada para o cargo efetivo através da Portaria n.º 

139/2000 datado de 29 de fevereiro de 2000 e, posteriormente, aprovado 

no concurso público n.º 001/2002 realizado em 16/06/2002, para o cargo 

de PROFESSOR PEDAGOGO 20h, conforme Termo de Posse datado de 05 

de julho de 2002, nomeada para o cargo efetivo através da Portaria n.º 

285/2002 datado de 05 de julho de 2002 e, postula a incorporação do 

percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, 

relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de 

alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se 

da contestação à arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a 

defesa da improcedência. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO 

- PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, no ano da posse da Requerente no cargo de Professora, a Lei 

Municipal que regulava o Magistério local já era a Lei 460/2000, (cópia 

anexa), a qual reestruturou a carreira e os vencimentos dos Professores, 

de modo que, eventuais perdas salariais já haviam sido compensadas com 

a reestruturação, e o Município de Vera, com a publicação da Lei em 2011, 

efetuou nova reestruturação do cargo, conforme verifica-se na Lei 

Municipal 953/2011 que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de 

Vera – MT, tendo sido demonstrado que a carreira de Professor passou 

por várias reestruturações até a data posse da Requerente, no ano de 

2002, sendo fixado novos parâmetros de vencimentos, e estes 

absorveram qualquer perda remuneratória dos salários que poderiam 

existir decorrentes da conversão da URV. A ação foi proposta passados 

mais de cinco anos da vigência da lei que reestruturou a carreira. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 

autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-55.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA PROCESSO N°: 8010046-55.2016.8.11.0102 

PARTE AUTORA: ITAMAR PEREIRA DA SILVA PARTE RECLAMADA: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 986 de 1001



LOJAS AVENIDA S.A. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, e relata que em 

data de 07 de abril de 2016 ao tentar realizar compra em uma determinada 

empresa de móveis foi constatado uma negativa em seu nome no valor de 

R$ 63,71 (sessenta e três reais e setenta e um centavos) em nome da 

empresa Demandada e diante da presente situação seu crédito foi negado 

e não conseguiu efetuar a compra e seu nome foi inscrito indevidamente 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito pela Reclamada, pois 

não tem nenhuma pendência com a requerida, sendo tal desiderato 

ocorrido por sua culpa. No documento acostado aos autos, extrato de 

balcão do SPC, ID Núm. 5656775, ficou demonstrada a negativação do 

nome da parte reclamante em detrimento da questão em análise por este 

juízo. Requerida a tutela antecipada, esta foi deferida o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional deduzido pelo autor para 

determinar a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. A 

parte requerida contesta alegando ausência de responsabilidade civil da 

ré em relação ao autor, que os valores cobrados decorrem de serviços 

efetivamente contratados e de encargos devidos pelos pagamentos feitos 

de forma intempestiva, não havendo qualquer ilegalidade na atitude da 

Demandada, mencionando ser exercício regular de direito, anexando prints 

de telas unilaterais, alegando inexistência de dano moral, e que se trata de 

mero aborrecimento. Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado 

que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a que provasse a licitude da 

cobrança, ao contrário, seguiu relatando legalidade do débito e motivação 

da negativação efetivada, mas não comprovou a contratação do cartão e 

seus eventuais encargos remanescentes ainda a pagar por parte do 

Reclamante consumidor. E o requerente comprovou que efetuou os 

pagamentos de suas compras, objeto da negativação, efetuando e 

demonstrando o pagamento do boleto e encargos finais cobrados. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a negativação do nome do autor em 

detrimento de negligência e má prestação de serviços por parte da 

Reclamada, o que acarretou na inscrição dos dados do autor em 

cadastros de inadimplentes. A inserção do nome da parte requerente nas 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à 

Reclamada agir com a diligência necessária a impedir situações 

constrangedoras que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito abalado 

injustamente. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. Mas houve repercussão na esfera psíquica do 

reclamante, decorrente da negativação de seu nome. A reclamada é 

sabidamente , uma empresa de médio porte. Sobre a matéria o STJ decidiu 

o seguinte: STJ. Agravo regimental. Direito civil. Ação de indenização. 

Dano moral. Inscrição indevida de nome em cadastro de inadimplentes. 

Culpa in re ipsa. Quantum indenizatório. Súmula 7/STJ. «1. Nos casos de 

inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito, o dano 

extrapatrimonial é considerado in re ipsa. 2. A revisão de indenização por 

danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas 

instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a 

Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 3. Agravo regimental 

desprovido.» ( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 452.852/2014 - RJ 

- Rel.: Min. João Otávio de Noronha - J. em 08/04/2014 - DJ 22/04/2014 - 

Doc. LEGJUR 143.1652.8003.0900) STJ. Agravo regimental no recurso 

especial. Inscrição indevida. Ofensa à honra. Existência. Verificação. 

Reexame fático-probatório. Enunciado 07 da Súmula do STJ. Dano moral in 

re ipsa. Indenização. Revisão. Não cabimento. Art. 538, parágrafo único, 

do CPC. Caráter protelatório. Multa mantida. «1. O Tribunal de origem, com 

base nos fatos e provas dos autos, entendeu pela ocorrência do dano 

moral. A revisão do citado entendimento esbarraria no óbice do verbete 7 

da Súmula/STJ. 2. Esta Corte tem jurisprudência pacífica no sentido de que 

o simples ato de inscrever, indevidamente, o nome da pessoa, física ou 

jurídica, em cadastros de inadimplência, acarreta dano moral in re ipsa. 3. 

Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, 

em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por 

danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o 

valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias 

de fato da causa, de forma condizente com os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. 4. Não caracterizada qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade, no julgado proferido nos embargos opostos 

na origem, considerando-os meramente protelatórios, mantida a multa 

aplicada na origem. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.» ( STJ 

- AgRg no Rec. Esp. 1.269.426/2013 - SC - Rel.: Minª. Maria Isabel Gallotti - 

J. em 12/11/2013 - DJ 06/12/2013 - Doc. LEGJUR 141.6010.2005.3200) A 

obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes 

postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, 

ilícito enriquecimento. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00. Pelo exposto, 

julgo procedente a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial, e ratifico a liminar concedida, 

tornando-a definitiva e, 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a 

título de danos morais, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Expeçam-se os ofícios 

pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-34.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BARBOSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo nº. 1000021-34.2018.811.0102 

Reclamante: APARECIDA BARBOSA FERREIRA Reclamada: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de 
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proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, 

uma vez que não possuir qualquer débito com a Reclamada que justifique 

a negativação de seu nome no valor de R$ 205,55 (duzentos e cinco reais 

e cinquenta e cinco centavos, de um suposto contrato nº 0252642072. Ao 

final, pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. DA PRELIMINAR – DA IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO 2.1 Nesta perspectiva é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 

17 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão defiro nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, 

VIII. Assim, afasto a preliminar da impossibilidade da inversão do ônus 

probatório, e pelas razões acima apostas, indefiro. 3. DA PRELIMINAR DE 

JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO 3.1 Indefiro o 

pedido de intimação da parte Autora para acostar extrato de negativação 

de balcão, vez que incontroversa a negativação existente, conforme se 

evola da defesa. Ademais, a Reclamada poderia acostar extrato de 

negativação do nome da Autora visando infirmar as alegações autorais. 

Consigna-se que a demanda está instruída com documentos suficientes 

ao seu julgamento, não havendo que se falar em indeferimento da inicial. 4. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária à 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando, aliás, os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 5. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços fornecidos por ela. Acostando para comprovar 

suas alegações telas de seu sistema interno e faturas. Desta forma, tenho 

que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a 

comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da 

presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, 

seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da 

prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Insta 

salientar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de 

negativação, verifica-se que a parte Autora não possui negativações 

preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

Aparecida Barbosa Ferreira em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. 

para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da 

presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da citação. Proceda à secretaria na baixa do restritivo de crédito via ofício 

ao SCPC, apenas com referência ao débito no valor no valor de R$ 281,32, 

contrato nº. 0000899993166633, inclusa em 01/04/2017, objeto dos autos. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de Vera para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro 

Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível e Criminal de Vera – 

assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge Hassib Ibrahim
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AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de reclamação cível - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, alegando a parte reclamante ter recebido fatura que não 

concorda, uma vez que sem qualquer justificativa ou alteração de 

consumo em sua residência, sendo que a fatura com referência ao mês 

de outubro/2016 teria sofrido aumento abrupto e injustificado, sendo certo 

que, consome em média 15m³/mês, cerca de R$ 28,00 (vinte e oito reais 

mensais) mensais, e no mês que suspostamente foram efetuados reparos 

pela Reclamada, o consumo foi aproximadamente de 70m³ (setenta metros 

cúbicos) perfazendo uma fatura no valor de R$ 361,56 (trezentos e 

sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos), que sem condições 

financeiras para arcar, em data de 03/01/2017 teve efetivado o corte 

indevido, e em data de 10/01 deste após conseguir efetuar renegociação 

do débito, foi efetuada a religação. Ao final, pugnou pela revisão da fatura, 

devolução do valor pago pela entrada do parcelamento da fatura, bem 

como a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito a demanda é 

procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC/2015. Da análise dos 

autos, verifica-se que no mês noticiado outubro/2016 a parte Reclamante 

recebeu fatura com aumento injustificado, e que mesmo buscando a 

empresa reclamada para efetuar as contestações de consumo, não 

obteve êxito. Percebe-se, também, que o consumo autoral mantém o 

mesmo padrão, demonstrando que realmente foi uma cobrança atípica. 

Pois bem. Resta claro e incontroverso nos autos de que houve aumento 

significativo no valor da fatura contestada pela parte reclamante. Em sua 

defesa, a reclamada sustenta que a fatura é devida, e que a cobrança 

ocorreu em razão da inadimplência de faturas pelo Autor, incorrendo em 

exercício regular de direito, não havendo falha na prestação dos seus 

serviços, e em consequência inexistência de dano moral. Contudo, verifico 

que o consumo Autoral no mês contestado na presente demanda, 

apresenta consumo superior aos meses anteriores. Verifico, ainda, que a 

Reclamada não acostou aos autos, histórico referente ao consumo do 

autor, nem mesmo do mês posterior (nov/2016). Ademais, não logrou êxito 

em comprovar o abrupto aumento da fatura do Reclamante, ônus que lhe 

incumbia, certo é que não há justificativa do aumento na fatura objeto da 

lide, a ponto de justificar a elevação em grande escala do faturamento do 

Autor. Além do mais, a demonstração de situação excepcional incumbe à 

concessionária, sendo impossível exigir da parte autora a produção de 

prova negativa. Em se tratando de relação de consumo, e alegando o 

autor que não consumiu a quantidade de água apontada pela 

concessionária, caberia à ré comprovar o ocorrido, mediante a 

observância do devido processo legal. Isto porque em tais situações, 

verifica-se a ocorrência de fato excepcional que justifica a inversão do 

ônus da prova, consoante doutrina de NELSON NERY JUNIOR & ROSA 

MARIA ANDRADE NERY: “A inversão do ônus da prova pode ocorrer em 

duas situações distintas: a) quando o consumidor for hipossuficiente; b) 

quando for verossímil sua alegação. As hipóteses são alternativas, como 

claramente indica a conjunção ou expressa na norma ora comentada. A 

hipossuficiência respeita tanto à dificuldade econômica quanto à técnica 

do consumidor em poder desincumbir-se do ônus de provar fatos 

constitutivos de seu direito” (Código de Processo Civil Comentado. São 

Paulo: RT, 4ª ed., 1999, p.1806). No caso, a concessionária não trouxe 

provas de qualquer irregularidade da medição do consumo na matrícula de 

responsabilidade do Reclamante. Ainda nesse sentido, verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ÁGUA. SERVIÇO 

ESSENCIAL. REPETIÇÃO DE INDÈBITO. PLUS PETITIONIBUS. O 

fornecimento de água é considerado serviço essencial, devendo ser 

prestado de modo adequado e eficaz, como disposto no artigo 6º, inciso 

X, da Lei nº 8.078/90. Assim, não obstante a necessidade de 

contraprestação pelo usuário, o valor do serviço deve estar vinculado à 

quantidade de água efetivamente consumida, dentro dos critérios 

estabelecidos em lei. O débito deve ser aferido com base em elementos 

objetivos, e, obviamente, dispondo o consumidor de meios para questionar 

eventual cobrança que entenda excessiva, sendo necessária 

comprovação por parte da concessionária quanto ao que foi efetivamente 

consumido. Assim, merece guarida a pretensão do autor, porquanto a 

fatura que causou sua irresignação mostra um valor exorbitante frente à 

média de consumo de meses anteriores e posteriores. Porém, não tem 

aplicação o disposto no artigo 940 do Código Civil, com a penalidade de 

repetição dobrada do valor indevidamente pretendido ou aquele 

equivalente à dívida inexistente em razão da ausência de comprovada 

má-fé da concessionária Apelo parcialmente provido.” (Apelação Cível Nº 

70018548032, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

João Armando Bezerra Campos, Julgado em 02/05/2007). “JUIZADOS 

ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. VALOR EXORBITANTE DA CONTA DE 

ÁGUA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A 

EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. EMISSÃO DE NOVA FATURA COM BASE NO 

CONSUMO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não obstante 

a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova 

que é exorbitante o valor da conta de água em face de sua média do 

consumo, cumpriria ao fornecedor, ora recorrente, demonstrar a exatidão 

da medição, conforme regra do art. 333, II, do Código de Processo Civil. 2. 

Se nada há nos autos a demonstrar a regularidade da medição 

questionada, em montante muito superior à média anterior e posterior do 

fornecimento, a emissão de nova fatura com base no consumo médio dos 

seis meses anteriores, conforme adequadamente assegurado pelo juízo 

de origem, é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento 

servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 27 da Lei n. 12.153/09 e 46 

da Lei n. 9.099/95. Sem honorários, em razão da inexistência de 

contrarrazões.” (Acórdão n. 573585, 20110111930250ACJ, Relator 

SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, julgado em 20/03/2012, DJ 21/03/2012 p. 

265). Evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis, portanto, a fatura do mês outubro de 2016 deve ser 

retificada, levando-se em consideração a sua média dos últimos seis 

meses utilizados, com os valores excedentes restituídos ao Reclamante, 

com base na legislação, na forma descrita pela Resolução Normativa nº 

05/2012 – AMAES. Resta por fim analisar o pedido de reparação em danos 

morais. No que tange a pretensão indenizatória referente aos danos 

morais vivenciados, entendo que o pleito merece juízo de procedência. 

Uma vez reconhecida à inexigibilidade do débito relativo à fatura de 

outubro/2016 impõe reconhecer a ilicitude em efetuar a ordem de corte 

que indicada e efetivada na residência do autor. Além disso, no presente 

caso restou evidenciada a falha na prestação do serviço, pois não é 

admissível que a empresa não zele pela qualidade do serviço fornecido ao 

consumidor. Assim, assume o risco da atividade que desempenham, o que 

torna desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que se 

trata de relação consumerista. Nesse ínterim, cumpre anotar que esses 

casos tratam de relação de consumo e que o dano moral afirmado é 

decorrente da má prestação de um serviço e da conduta imprudente da 

empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto Gonçalves 
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a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescindindo 

do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o 

fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo em 

massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização das 

relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, em 

um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito à indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Resta quantificar 

o dano moral. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação 

com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, reputo razoável a quantificação do dano moral em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais. Assim 

ante a indevida suspensão do fornecimento do serviço, e evidenciados os 

danos à honra e dignidade do Reclamante e, esses fundamentos, nos 

levam ao juízo de procedência do referido pleito. III - DISPOSITIVO Posto 

isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por OTAVIO 

MACHADO em desfavor de ÁGUAS DE VERA S.A., para DETERMINAR a 

retificação da fatura referente ao mês de outubro/2016 para constar o 

valor correspondente ao consumo auferido pela média dos 06 (seis) 

meses anteriores à referida fatura na quantia de R$ 28,00 (vinte e oito 

reais), CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, o qual será 

atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito Titular 

do Juizado Especial Cível e Criminal de Vera para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza 

Leiga do Juizado Especial Cível e Criminal de Vera – assinado 

eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge Hassib Ibrahim
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000095-54.2019.8.11.0102 

Reclamante: ANALICE DA SILVA Reclamada: BANCO LOSANGO S/A - 

BANCO MÚLTIPLO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE Vistos etc 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

(art. 6°), não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355 inc. I do CPC. PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR e 

AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA De início, tem-se que o Réu 

suscitou a preliminar de ausência de interesse de agir, por entender que a 

pretensão do Autor não foi resistida, ante à não formulação de 

requerimento administrativo. O artigo 17 do NCPC, deixa claro que “para 

postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, 

o interesse de agir é consubstanciado numa “situação jurídica que reclama 

a intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em 

razão da impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito 

processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual o Autor 

suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente 

a conduta supostamente ilícita por parte do Réu. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue o Autor à esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. A preliminares arguidas pela reclamada não devem 

prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do direito de 

ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE, na qual a parte Autora alega em 

síntese que foi surpreendida com o fato de ter constatado uma restrição 

lançada em seu nome a pedido do banco réu, no valor de R$ 457,50. 

Continua que tentou resolver a situação amigavelmente e faz negativa dos 

débitos, e ingressou com a presente, requerendo declaração de 

inexistência dos débitos, danos morais e procedência da ação. A 

Reclamada em sua Defesa contesta e alega procedência do débito, 

pugnou pela inexistência de danos morais, impossibilidade da inversão do 
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ônus da prova, devendo a ação ser julgada totalmente improcedente. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo a Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte Reclamada alega a existência do débito, e que não praticou 

ato ilícito algum, não podendo ser condenada por danos morais, haja vista 

que a inclusão reclamada, se trata do regular exercício de seu direito, ante 

o inadimplemento por parte da Reclamante. Neste contexto, caberia à parte 

reclamada comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou 

seja, deveria provar a licitude da cobrança a Reclamante, o que não fez, 

sobretudo por ter trazido defesa genérica, e não comprova de maneira 

eficaz, não tendo em sua defesa comprovação da dívida pela Autora, que 

demonstrou a quitação de todas as parcelas avençadas. Constatada a 

falha na prestação do serviço torna-se evidente surgindo para a 

reclamada à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Saliento 

que, não há provas suficientes nos autos que comprovam as articulações 

fático-jurídicas invocadas pela parte reclamada, de modo que a produção 

probatória que lhe incumbiria não foi realizada, desatendendo o disposto 

no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos: 

“Art. 373”. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Dessa 

maneira, verificada a existência do dano, do nexo de causalidade entre a 

conduta ilícita e o dano, e a culpa da reclamada no evento danoso, surge o 

dever de indenizar, ou seja, a má prestação de serviço fornecida pela 

reclamada culmina, pois, com a sua responsabilidade pelos danos 

causados a parte reclamante e, por conseguinte, com o seu dever de 

indenizar. A reparação do dano é garantida pelo artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal de 1988, pelo artigo 186 do Código Civil, bem como 

pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode 

deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia da reclamada. Portanto, violado o princípio constitucional descrito 

no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Por 

sua vez, a legislação infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente 

Código Civil, prescreve que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica 

obrigado a reparar o dano.” E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos 

básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” Analisando 

os autos, verifico que a parte Autora logrou êxito ao demonstrar a patente 

falha na prestação de serviços através dos documentos anexados, e que 

a situação posta ao sentir deste juízo, provavelmente ocorreu sim, na 

forma narrada na exordial, tendo a Reclamada oportunizada e não 

comprovado a contratação realizada. Logo, a parte ré não trouxe prova 

alguma de suas articulações fático-jurídicas, descumprindo assim, o art. 

373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O 

RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA 

OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste 

contexto, caberia a Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria PROVAR acerca de argumentos, 

documentos e plausibilidade pela legalidade da cobrança efetuada, o que 

não fez, criando em seu desfavor obrigação de indenizar. Pois bem. 

Concernente ao mérito da demanda, analisando-se a documentação 

encartada aos autos, bem como as afirmações das partes litigantes, ficou 

demonstrado nos autos à má prestação do serviço em desfavor da parte 

reclamante. Imperioso destacar que, o deslinde da questão fático-jurídica 

aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em 

casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços 

que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço 

prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código 

de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Tratando-se de 

responsabilidade objetiva, cumpre, de regra, ao consumidor, demonstrar o 

fato, o prejuízo e o nexo de causalidade. Contudo, no feito vertente, como 

se trata de indenização por DANOS MORAIS, basta à vítima positivar a 

existência de ato capaz de lhe provocar abalo psicológico, de forma a 

influenciar negativamente em sua esfera íntima, além da normalidade, 

conforme vem decidindo reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: 

“(...) 1. Conforme entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em 

prova de dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o 

sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 

261.028/RJ, Rel. Min. Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir 

Passarinho Júnior; REsp. 661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ 

RESP nº 727369/AL, Min. Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse 

passo, verifica-se que a falha na prestação do serviço é fato suficiente a 

ensejar frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes 

cotidianas a que somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral 

pela dor e sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a 

questão em termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de 

dano moral como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por 

uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à 

sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao 

seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas 

afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). Subsiste, 

pois, o dever da Reclamada indenizar a parte autora, cabendo a este Juízo 

fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da reclamada e da 

exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deva atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também dos ofensores, de 

molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não 

lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. 

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do 

valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias 

do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do 

lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de 

sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., 

São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Desta feita, tenho 

que a Requerida prejudicou o Autor, devendo assim responder pelas 

consequências, qual seja, obter o ressarcimento do valor pago, na forma 

preconizada pelo Código de Defesa do Consumidor, e indenizar a parte 

por eventuais danos experimentados de forma injusta, bem como a 

indenização pelos danos morais. Logo, conclui-se que o prejuízo moral 

experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas especialmente 

deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as 

posses do ofensor e a situação pessoal da ofendida, exigindo-se a um só 

tempo, prudência e severidade. Sopesando tais critérios, tenho como 

razoável o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que certamente 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à 

Reclamada. Portanto, e por tudo mais que dos autos consta, Julgo 

PROCEDENTE os pedidos da exordial para: I – DECLARAR a inexistência 

dos débitos lançados na inicial, expedindo os ofícios necessários, para 

ser excluído do órgão de negativação concernente ao valor discutido nos 

autos ; e II – CONDENAR a Reclamada a indenizar a Requerente pelos 

danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de 

juros legais a partir da citação. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. P. I. 

C. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de Vera para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro 

Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível e Criminal de Vera – 
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assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge Hassib Ibrahim
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo nº 1000014-42.2018.8.11.0102 

Reclamante: SONIA ARRUDA NORATO Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL 

S/A - VIVO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO 

Visto, etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I 

do CPC. DA PRELIMINAR – DA IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO Nesta perspectiva, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 

17 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão defiro nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, 

VIII. Assim, afasto a preliminar da impossibilidade da inversão do ônus 

probatório, e pelas razões acima apostas, indefiro. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILÍCITO, na qual a parte 

Autora alega em síntese que ao tentar realizar uma compra, não pôde 

efetuar, tendo em vista ter sido à ela informada que estava negativada, no 

valor de e R$ 99,95 (novena e nove reais e noventa e cinco centavos), de 

um suposto contrato nº 0 0231435653, inscrito pela Reclamada. Continua 

que tentou resolver a situação amigavelmente e faz negativa dos débitos, 

e ingressou com a presente, requerendo declaração de inexistência dos 

débitos, danos morais e procedência da ação. A Reclamada em sua 

Defesa contesta e alega procedência do débito, pugnou pela inexistência 

de danos morais, impossibilidade da inversão do ônus da prova, devendo 

a ação ser julgada totalmente improcedente. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo a Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte Reclamada alega 

a existência de relação negocial entre as partes, a efetiva prestação de 

seus serviços e que não praticou ato ilícito algum, não podendo ser 

condenada por danos morais, aja vista que a inclusão reclamada, se trata 

do regular exercício de seu direito. Neste contexto, caberia à parte 

reclamada comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou 

seja, deveria provar a licitude da cobrança a Reclamante, o que não fez, 

sobretudo por ter trazido defesa genérica, e não comprova de maneira 

eficaz a relação jurídica existente entre as partes. Constatada a falha na 

prestação do serviço torna-se evidente surgindo para a reclamada à 

responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Saliento que, não há 

provas suficientes nos autos que comprovam as articulações 

fático-jurídicas invocadas pela parte reclamada, de modo que a produção 

probatória que lhe incumbiria não foi realizada, desatendendo o disposto 

no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos: 

“Art. 373”. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Dessa 

maneira, verificada a existência do dano, do nexo de causalidade entre a 

conduta ilícita e o dano, e a culpa da reclamada no evento danoso, surge o 

dever de indenizar, ou seja, a má prestação de serviço fornecida pela 

reclamada culmina, pois, com a sua responsabilidade pelos danos 

causados a parte reclamante e, por conseguinte, com o seu dever de 

indenizar. A reparação do dano é garantida pelo artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal de 1988, pelo artigo 186 do Código Civil, bem como 

pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode 

deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia da reclamada. Portanto, violado o princípio constitucional descrito 

no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Por 

sua vez, a legislação infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente 

Código Civil, prescreve que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica 

obrigado a reparar o dano.” E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos 

básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” Analisando 

os autos, verifico que a parte Autora logrou êxito ao demonstrar a patente 

falha na prestação de serviços através dos documentos anexados, e que 

a situação posta ao sentir deste juízo, provavelmente ocorreu sim, na 

forma narrada na exordial, tendo a Reclamada oportunizada e não 

comprovado a contratação realizada. Logo, a parte ré não trouxe prova 

alguma de suas articulações fático-jurídicas, descumprindo assim, o art. 

373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O 

RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA 

OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste 

contexto, caberia a Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria PROVAR acerca de argumentos, 

documentos e plausibilidade pela legalidade da cobrança efetuada, o que 

não fez, criando em seu desfavor obrigação de indenizar. Pois bem. 

Concernente ao mérito da demanda, analisando-se a documentação 

encartada aos autos, bem como as afirmações das partes litigantes, ficou 

demonstrado nos autos à má prestação do serviço em desfavor da parte 

reclamante. Imperioso destacar que, o deslinde da questão fático-jurídica 

aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em 
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casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços 

que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço 

prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código 

de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Tratando-se de 

responsabilidade objetiva, cumpre, de regra, ao consumidor, demonstrar o 

fato, o prejuízo e o nexo de causalidade. Contudo, no feito vertente, como 

se trata de indenização por DANOS MORAIS, basta à vítima positivar a 

existência de ato capaz de lhe provocar abalo psicológico, de forma a 

influenciar negativamente em sua esfera íntima, além da normalidade, 

conforme vem decidindo reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: 

“(...) 1. Conforme entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em 

prova de dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o 

sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 

261.028/RJ, Rel. Min. Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir 

Passarinho Júnior; REsp. 661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ 

RESP nº 727369/AL, Min. Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse 

passo, verifica-se que a falha na prestação do serviço é fato suficiente a 

ensejar frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes 

cotidianas a que somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral 

pela dor e sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a 

questão em termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de 

dano moral como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por 

uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à 

sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao 

seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas 

afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). Subsiste, 

pois, o dever da Reclamada indenizar a parte autora, cabendo a este Juízo 

fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da reclamada e da 

exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deva atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também dos ofensores, de 

molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não 

lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. 

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do 

valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias 

do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do 

lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de 

sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., 

São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Desta feita, tenho 

que a Requerida prejudicou a Autora, devendo assim responder pelas 

consequências, qual seja, obter o ressarcimento do valor pago, na forma 

preconizada pelo Código de Defesa do Consumidor, e indenizar a parte 

por eventuais danos experimentados de forma injusta, bem como a 

indenização pelos danos morais. Logo, conclui-se que o prejuízo moral 

experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas especialmente 

deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as 

posses do ofensor e a situação pessoal da ofendida, exigindo-se a um só 

tempo, prudência e severidade. Sopesando tais critérios, tenho como 

razoável o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que certamente 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à 

Reclamada. Portanto, e por tudo mais que dos autos consta, Julgo 

PROCEDENTE os pedidos da exordial para: I – DECLARAR a inexistência 

dos débitos lançados na inicial, expedindo os ofícios necessários; e II – 

CONDENAR a Reclamada a indenizar a Requerente pelos danos morais no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais 

a partir do evento danoso. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito Titular 

do Juizado Especial Cível e Criminal de Vera para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza 

Leiga do Juizado Especial Cível e Criminal de Vera – assinado 

eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge Hassib Ibrahim
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CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO(A))
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(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000012-72.2018.8.11.0102 

PARTE AUTORA: OUBEDI HOLANDA CAVALCANTE PARTE RÉ: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO) AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM 

DECORRENCIA DE ATO ILÍCITO Vistos etc Dispensado o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a Reclamada 

apresentou contestação no prazo legal. Passo a decidir. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. MÉRITO: A parte 

reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por protesto 

indevido. Alega a parte reclamante que não possui relação jurídica com a 

parte reclamada, razão pela qual não reconhece o débito lançado em seu 

nome e CPF, sendo indevida a restrição comercial em seu nome, vez que 

devidamente cancelada. A parte reclamada em contestação, afirma, em 

suma, que não cometeram ato ilícito. Impugnam a existência das figuras da 

culpa e da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência 

da reclamação, ou a imposição da indenização, em patamares de 

prudência e equidade. Pelo que evidenciam os documentos trazidos com a 

inicial, em especial o extrato de site do SPC - ID n.º 12235691, onde se vê 

que a parte reclamante, por ocasião do ajuizamento da ação, contava com 

outras restrições comerciais que em pesquisa no PJE nos autos do 

Processo n.° 1000011-87.2018.8.11.0102 verificou-se que a ação foi 

julgada improcedente, concluindo-se que a restrição comercial imposta 

pela reclamada não trouxe nenhum prejuízo ao reclamante. Diante disto, 

não há o que se falar em danos morais, devendo ser aplicada a Súmula 

385 do STJ, que diz o seguinte: Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Assim sendo, pelos fundamentos acima, Julgo Parcialmente Procedente 

esta reclamação, apenas para declarar inexistente o débito representado 

pela restrição comercial anexada, no valor de R$ 135,96 (cento e trinta e 

cinco reais e noventa e seis centavos), do suposto contrato nº 

0237705913. Sem custas, transitada em julgado, ao arquivo, com as 

baixas, anotações e demais formalidades. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. P. I. C. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado 

Especial Cível e Criminal de Vera para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Vera – assinado eletronicamente 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ 

DE DIREITO Dr. Jorge Hassib Ibrahim

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-27.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DANIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000069-27.2017.8.11.0102 

Requerente: JOAO CARLOS DANIEL Requerida: VIVO S.A AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação com 

documentos, e por sua vez o Requerente impugnou, ambos dentro do 

prazo legal. Da Preliminar. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL De Incompetência do Juizado Especial. A parte 

Reclamante arguiu em sua imougnação pela incompetência do juizado 

especial, em razão da necessidade de perícia grafotécnica, prova esta 

incompatível com o rito do juizado especial. Entretanto, admite-se prova 

técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e Enunciado 12 do FONAJE). No 

presente caso, é possível verificar a semelhança das assinaturas, e ainda 

se observa que o documento pessoal (RG) foi juntado com a contestação, 

assim desnecessária perícia aprofundada. No entanto, não merece 

guarida tal assertiva tendo em vista que as provas contidas nos autos são 

suficientes para a formação de convencimento do juízo, portanto rejeito a 

alegação de incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o 

feito. Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, estando às 

partes em epígrafe, devidamente qualificadas nos autos. Em síntese alega 

que houve a indevida restrição em seu nome e CPF nos órgãos de 

restrição ao crédito por suposto débito existente perante a Requerida. E, 

para comprovar junta o extrato de site, emitido através de informações 

confidenciais do SPC – ID Núm. 11072796. Aduz na exordial, que 

desconhece o débito com a Ré, entendendo serem indevidas tanto a 

cobrança quanto a inclusão de seus dados no cadastro de restrição ao 

crédito, não restando alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, 

para pleitear a inexistência do débito e a indenização por danos morais. 

Realizada a audiência de conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa 

de acordo entre as partes. Em defesa, a Requerida contesta e apresenta 

Termo de Adesão e Contratação de Serviços assinado pelo autor, 

documento pessoal da autora (RG), e faturas, extratos, e, no mérito pela 

legitimidade do débito, haja vista a contratação dos serviços, efetua 

pedido contraposto, contesta ainda pela ausência de ato ilícito e danos 

morais e ao final pela improcedência da ação. Em impugnação, a 

Requerente se manifesta pela extinção pela necessidade de perícia 

grafotécnica. Os autos vieram conclusos para decisão. Compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCPC) e ao 

réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, 

inciso II do NCPC. Desse modo, examinando o conjunto probatório, 

verifica-se que a assinatura oposta na Proposta de Termo Adesão e 

Contratação, guardam grafia semelhante com aquela anexada ID Núm. 

11072799, bem como no RG -ID Núm. 11072799. Todavia, não há nos 

autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do Requerente, 

tão pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação. Assim, ante as circunstâncias em que 

os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela Requerida, permitem 

um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os 

quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. 

Logo, não resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma 

ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a Requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Deste modo, restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Novo Código de Processo Civil. Posto isso, com fundamento no art. 

487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por JOÃO CARLOS DANIEL desfavor da TELEFÔNICA BRASIL S/A. Ainda, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

do pedido contraposto formulado pela parte reclamada para CONDENAR a 

parte autora a pagar seu débito pendente no valor R$ 273,33 (duzentos e 

setenta e três reais e trinta e três centavos), corrigidos monetariamente 

pelo IGP-M/FGV a partir da data do vencimento, mais juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, contados a partir do inadimplemento. E, na forma e 

fundamentação supra, pela condenação da parte Requerente a pena de 

litigância de má-fé, ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco) sobre 

o valor dado à causa a ser revertido em favor da parte Requerida, na 

forma do artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em 

decorrência da má-fé, condeno na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, o 

Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 500,00 (quinhentos reais), verba que será paga em benefício dos 

Procuradores do Requerido. Após o trânsito em julgado, a parte 

Requerente deverá ser intimada, através de seu advogado, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da obrigação. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de Vera para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro 

Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível e Criminal de Vera – 

assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge Hassib Ibrahim
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo nº 1000546-79.2019.8.11.0102 

Reclamante: ROSIMERI PEREIRA DOS SANTOS Reclamada: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A - VIVO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO 

ILÍCITO Visto, etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 
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para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I 

do CPC. DA PRELIMINAR – DA IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO Nesta perspectiva, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 

17 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão defiro nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, 

VIII. Assim, afasto a preliminar da impossibilidade da inversão do ônus 

probatório, e pelas razões acima apostas, indefiro. DA PRELIMINAR DE 

JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Indefiro o 

pedido de intimação da parte Autora para acostar extrato de negativação 

de balcão, vez que incontroversa a negativação existente, conforme se 

evola da defesa. Ademais, a Reclamada poderia acostar extrato de 

negativação do nome da Autora visando infirmar as alegações autorais. 

Consigna-se que a demanda está instruída com documentos suficientes 

ao seu julgamento, não havendo que se falar em indeferimento da inicial. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO, 

na qual a parte Autora alega em síntese que após consultar nos Órgãos 

de Proteção ao Crédito, foi surpreendida ao tomar conhecimento de que a 

requerida é responsável pelo apontamento de seu nome no rol dos maus 

pagadores, inserindo seu nome por valores indevidos de R$ 230,36 

(duzentos e trinta reais e trinta e seis centavos) de um suposto contrato 

nº 0302197623 que estava negativada, inscrito pela Reclamada. Continua 

que tentou resolver a situação amigavelmente e faz negativa dos débitos, 

e ingressou com a presente, requerendo declaração de inexistência dos 

débitos, danos morais e procedência da ação. A Reclamada em sua 

Defesa contesta e alega procedência do débito, pugnou pela inexistência 

de danos morais, impossibilidade da inversão do ônus da prova, devendo 

a ação ser julgada totalmente improcedente. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo a Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte Reclamada alega 

a existência de relação negocial entre as partes, a efetiva prestação de 

seus serviços e que não praticou ato ilícito algum, não podendo ser 

condenada por danos morais, aja vista que a inclusão reclamada, se trata 

do regular exercício de seu direito. Neste contexto, caberia à parte 

reclamada comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou 

seja, deveria provar a licitude da cobrança a Reclamante, o que não fez, 

sobretudo por ter trazido defesa genérica, e não comprova de maneira 

eficaz a relação jurídica existente entre as partes. Constatada a falha na 

prestação do serviço torna-se evidente surgindo para a reclamada à 

responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Saliento que, não há 

provas suficientes nos autos que comprovam as articulações 

fático-jurídicas invocadas pela parte reclamada, de modo que a produção 

probatória que lhe incumbiria não foi realizada, desatendendo o disposto 

no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos: 

“Art. 373”. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Dessa 

maneira, verificada a existência do dano, do nexo de causalidade entre a 

conduta ilícita e o dano, e a culpa da reclamada no evento danoso, surge o 

dever de indenizar, ou seja, a má prestação de serviço fornecida pela 

reclamada culmina, pois, com a sua responsabilidade pelos danos 

causados a parte reclamante e, por conseguinte, com o seu dever de 

indenizar. A reparação do dano é garantida pelo artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal de 1988, pelo artigo 186 do Código Civil, bem como 

pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode 

deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia da reclamada. Portanto, violado o princípio constitucional descrito 

no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Por 

sua vez, a legislação infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente 

Código Civil, prescreve que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica 

obrigado a reparar o dano.” E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos 

básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” Analisando 

os autos, verifico que a parte Autora logrou êxito ao demonstrar a patente 

falha na prestação de serviços através dos documentos anexados, e que 

a situação posta ao sentir deste juízo, provavelmente ocorreu sim, na 

forma narrada na exordial, tendo a Reclamada oportunizada e não 

comprovado a contratação realizada. Logo, a parte ré não trouxe prova 

alguma de suas articulações fático-jurídicas, descumprindo assim, o art. 

373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O 

RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA 

OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste 

contexto, caberia a Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria PROVAR acerca de argumentos, 

documentos e plausibilidade pela legalidade da cobrança efetuada, o que 

não fez, criando em seu desfavor obrigação de indenizar. Pois bem. 

Concernente ao mérito da demanda, analisando-se a documentação 

encartada aos autos, bem como as afirmações das partes litigantes, ficou 

demonstrado nos autos à má prestação do serviço em desfavor da parte 

reclamante. Imperioso destacar que, o deslinde da questão fático-jurídica 

aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em 

casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços 

que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço 

prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código 

de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Tratando-se de 

responsabilidade objetiva, cumpre, de regra, ao consumidor, demonstrar o 

fato, o prejuízo e o nexo de causalidade. Contudo, no feito vertente, como 

se trata de indenização por DANOS MORAIS, basta à vítima positivar a 

existência de ato capaz de lhe provocar abalo psicológico, de forma a 

influenciar negativamente em sua esfera íntima, além da normalidade, 

conforme vem decidindo reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: 

“(...) 1. Conforme entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em 

prova de dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o 

sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 

261.028/RJ, Rel. Min. Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir 

Passarinho Júnior; REsp. 661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ 

RESP nº 727369/AL, Min. Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse 

passo, verifica-se que a falha na prestação do serviço é fato suficiente a 

ensejar frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes 

cotidianas a que somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral 

pela dor e sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a 

questão em termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de 

dano moral como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por 

uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à 

sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao 

seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas 

afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). Subsiste, 

pois, o dever da Reclamada indenizar a parte autora, cabendo a este Juízo 

fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da reclamada e da 

exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deva atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também dos ofensores, de 

molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não 

lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. 

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do 
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valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias 

do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do 

lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de 

sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., 

São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Desta feita, tenho 

que a Requerida prejudicou a Autora, devendo assim responder pelas 

consequências, qual seja, obter o ressarcimento do valor pago, na forma 

preconizada pelo Código de Defesa do Consumidor, e indenizar a parte 

por eventuais danos experimentados de forma injusta, bem como a 

indenização pelos danos morais. Logo, conclui-se que o prejuízo moral 

experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas especialmente 

deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as 

posses do ofensor e a situação pessoal da ofendida, exigindo-se a um só 

tempo, prudência e severidade. Sopesando tais critérios, tenho como 

razoável o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que certamente 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à 

Reclamada. Portanto, e por tudo mais que dos autos consta, Julgo 

PROCEDENTE os pedidos da exordial para: I – DECLARAR a inexistência 

dos débitos lançados na inicial, expedindo os ofícios necessários; e II – 

CONDENAR a Reclamada a indenizar a Requerente pelos danos morais no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais 

a partir da citação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito Titular 

do Juizado Especial Cível e Criminal de Vera para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza 

Leiga do Juizado Especial Cível e Criminal de Vera – assinado 

eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge Hassib Ibrahim

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-94.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANNE SOARES CONTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000545-94.2019.8.11.0102 

PARTE AUTORA: TATIANNE SOARES CONTINI PARTE RÉ: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO 

Vistos etc Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Apenas registro que a Reclamada apresentou contestação no prazo legal. 

Passo a decidir. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. MÉRITO: A parte reclamante pretende ver a parte 

reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de 

indenização por danos morais, por negativação indevida. Alega a parte 

reclamante que não possui relação jurídica com a parte reclamada, razão 

pela qual não reconhece o débito lançado em seu nome e CPF, sendo 

indevida a restrição comercial em seu nome, vez que devidamente 

cancelada. A parte reclamada em contestação, afirma, em suma, que não 

cometeram ato ilícito. Impugnam a existência das figuras da culpa e da 

relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação, ou a imposição da indenização, em patamares de prudência e 

equidade. Da análise dos autos, observo que a parte ré não se 

desincumbiu com seu ônus a fim de comprovar a regularidade do débito. 

Por outro lado. observo que os documentos trazidos com a inicial, bem 

como, o extrato anexado pela própria autora ID n.° 22163762, onde se vê 

que a parte reclamante, por ocasião do ajuizamento da ação, contava com 

outra restrição comercial. A parte reclamante, na inicial, não faz nenhuma 

prova ser indevida a outra restrição comercial efetivada no seu nome e 

CPF, concluindo-se que a restrição comercial imposta pela reclamada não 

trouxe nenhum prejuízo a reclamante. Diante disto, não há o que se falar 

em danos morais, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ, que diz o 

seguinte: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Assim sendo, pelos fundamentos 

acima, Julgo Parcialmente Procedente esta reclamação, apenas para 

declarar inexistente o débito representado pela restrição comercial 

anexada, no valor de R$ 101,97 (cento e um reais e noventa e sete 

centavos), procedendo a Reclamada a baixa do restritivo de crédito junto 

ao SCPC apenas com referência ao débito acima mencionado, discutido 

nos presentes autos. Sem custas, transitada em julgado, ao arquivo, com 

as baixas, anotações e demais formalidades. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado 

Especial Cível e Criminal de Vera para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Vera – assinado eletronicamente 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ 

DE DIREITO Dr. Jorge Hassib Ibrahim
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000548- 42.201 9.811.0102 

Requerente: FRANCIELLI VASCONCELOS DA SILVA DOMINGOS 

Requerido: BANCO SANTANDER BRASIL S.A. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM 

DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação com documentos, e por sua 

vez o Requerente impugnou, ambos dentro do prazo legal. Mérito. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO, 

estando às partes em epígrafe, devidamente qualificadas nos autos. Em 

síntese alega que houve a indevida restrição em seu nome e CPF nos 

órgãos de restrição ao crédito por suposto débito existente perante a 

Requerida. E, para comprovar junta o extrato de site, emitido através de 

informações confidenciais do SPC – ID Núm. 22164220. Aduz na exordial, 

que desconhece os débitos com a Ré, entendendo ser indevidas tanto a 

cobrança quanto a inclusão de seus dados no cadastro de restrição ao 

crédito, não restando alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, 

para pleitear a inexistência do débito e a indenização por danos morais. 

Realizada a audiência de conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa 

de acordo entre as partes. Em defesa, a Requerida contesta e apresenta 

os áudios que comprovam a adesão a Contratação de Serviços pela 

autora do Cartão Santander Free do Reclamado, com a confirmação dos 

dados pessoais, comprovante de endereço, RG, CPF, celular, nome do 

esposo da autora, valores e formas de utilização do cartão contratado, 
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bem como a sua data de vencimento e limite, e, no mérito pela legitimidade 

do débito, haja vista a contratação dos serviços, contesta ainda pela 

ausência de ato ilícito e danos morais e ao final pela improcedência da 

ação. Em impugnação, a Requerente se manifesta quanto a inexistência de 

litigância de má-fé, e ainda que não reconhece sua voz, e que impugna as 

gravações apresentadas, e requer extinção, pela necessidade de perícia 

grafotécnica. Os autos vieram conclusos para decisão. Compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCPC) e ao 

réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, 

inciso II do NCPC. Desse modo, examinando o conjunto probatório, 

verifica-se que pelo Reclamado foram efetuadas todas as perguntas e 

apresentação dos termos do cartão de crédito antes do aceite pela autora, 

que evidenciados de maneira clarividente a cautela na abordagem através 

dos áudios apresentados pelo Reclamado, que comprovam a adesão a 

Contratação de Serviços pela autora do Cartão Santander Free do 

Reclamado, ficando ainda demonstrada que foram confirmados os dados 

pessoais, comprovante de endereço, RG, CPF, celular, nome do esposo 

da autora, valores e formas de utilização do cartão contratado, bem como 

a sua data de vencimento e limite. Todavia, não há também nos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis da Requerente, tão 

pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios 

de fraude na contratação, vez que, dos áudios se constata todas as 

confirmações de seus dados pessoais. Assim, ante as circunstâncias em 

que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pelo Requerido, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. Logo, não resta dúvida de que a parte autora contratou e, de 

forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a Requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. Deste modo, restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por FRANCIELLI VASCONCELOS DA SILVA desfavor do 

BANCO SANTANDER S/A. Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado 

pela parte reclamada para CONDENAR a parte autora a pagar seu débito 

pendente conforme apontamento das dívidas pela Reclamada aos órgãos 

de proteção ao crédito, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir 

da data do vencimento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados a partir da contestação. E, na forma e fundamentação supra, 

pela condenação da parte Requerente a pena de litigância de má-fé, ao 

pagamento de multa no importe de 5% (cinco) sobre o valor dado à causa 

a ser revertido em favor da parte Requerida, na forma do artigo 81, do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, 

condeno na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, o Requerente ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), verba que será paga em benefício dos Procuradores 

do Requerido. Após o trânsito em julgado, a parte Requerente deverá ser 

intimada, através de seu advogado, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento), sobre o valor da obrigação. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado 

Especial Cível e Criminal de Vera para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Vera – assinado eletronicamente 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ 

DE DIREITO Dr. Jorge Hassib Ibrahim
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000552-86.2019.8.11.0102 

Requerente: LUCIMARA APARECIDA RAMOS Requerida: VIVO S.A. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO Visto etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

e o Requerente impugnou. DA PRELIMINAR – DA IMPOSSIBILIDADE DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO Nesta perspectiva, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do 

Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no aludido 

diploma, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão defiro 

nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. Assim, afasto a 

preliminar da impossibilidade da inversão do ônus probatório, e pelas 

razões acima apostas, indefiro. DA PRELIMINAR DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Indefiro o pedido de 

intimação da parte Autora para acostar extrato de negativação de balcão, 

vez que incontroversa a negativação existente, conforme se evola da 

defesa. Ademais, a Reclamada poderia acostar extrato de negativação do 

nome da Autora visando infirmar as alegações autorais. Consigna-se que 

a demanda está instruída com documentos suficientes ao seu julgamento, 

não havendo que se falar em indeferimento da inicial. Ademais, não se 

revelam na presente demanda nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM 

DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO, estando as partes em epígrafe, 

devidamente qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que teve seu 

nome e CPF indevidamente negativados no valor de R$ 162,92 (cento e 

sessenta e dois reais e noventa e dois centavos) de um suposto contrato, 

nos órgãos de restrição ao crédito, por suposto débito existente perante a 

Requerida. Sustenta na exordial, que desconhece o débito e que nunca 

manteve relação jurídica com o Requerido, sendo indevida a negativação, 

e ao final pleiteia pela procedência da ação. Realizada a audiência de 

conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. 

Por sua vez, na contestação apresentada, a Requerida no mérito pugna 

pelo exercício regular do direito, legalidade do débito, ausência de dano 

moral, e ao final contesta pela improcedência da ação. Pois muito bem, 

pelo que evidenciam os documentos trazidos com a inicial, principalmente 

o extrato do SCPC, verifica-se que de fato foi incluída a referida 

negativação pela parte Requerida. Deste modo, conquanto tenha a parte 

Promovida em contestação, alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer contrato, 

devidamente assinado, ou gravação de áudio autorizando a cobrança. 

Afrontando assim, os princípios que regem toda relação consumerista, 

bem como os direitos básicos do consumidor, previsto no artigo 6° do 

CDC. Ademais em momento algum a parte Requerida provou que as 

declarações da parte Requerente são inverídicas. Dessa forma, prevalece 

o princípio da inversão do ônus da prova (artigo 6°, VIII, do CDC), na 

medida em que a parte consumidora é a parte vulnerável da relação 

jurídica, sendo assim caberia à parte Requerida trazer na defesa 

contratos/documentos que comprovasse a adesão aos serviços aos 

quais alega ter prestado e, ainda alega haver a existência de pendência 

de débito/financeiro com a parte Requerente. Dispõe o artigo 6º do CDC, 

em seu inciso VIII, sobre a inversão do ônus da prova: “São direitos 

básicos do consumidor: [...] VIII- a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 
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hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. No 

entanto, a parte Requerida incidiu em responsabilidade civil, segundo 

disciplinado nos artigos 927 e 186 do Código Civil, e artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. Neste caso, infere-se, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais do Requerente para a referida contratação. 

A inserção do nome da parte Requerente nas entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da Requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a Requerente teve o seu crédito 

abalado. Assim, o entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é 

no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, deve-se levar em 

consideração o potencial econômico do ofensor visto que, em se tratando 

de pessoa jurídica de grande porte, um valor módico não cumpriria tal 

propósito. Entretanto, deve ser levado em consideração que a parte 

autora possui restrição outra, conforme consta do extrato apresentado, ID 

n.º 22164615, anexado aos autos, demonstrando não primar pela 

pontualidade no pagamento dos seus débitos, razão pela qual o quantum 

indenizatório deve ser minorado. Assim, sopesando tais critérios, aliados 

ao valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Posto isso, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, opino 

pelo JULGAMENTO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) Declarar 

inexistente o débito restrito no valor de R$ 162,92 (cento e sessenta e 

dois reais e noventa e dois centavos), objeto da lide, expedindo os ofícios 

necessários; b) Condenar a Requerida em danos morais, no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no nome e CPF do 

Requerente, com relação ao débito discutido nestes autos. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo nº 1000549-34.2019.8.11.0102 

Reclamante: RAY CRUZ DA CONCEICAO Reclamada: BANCO BRADESCO 

S/A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO 

Visto, etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I 

do CPC. Em preliminar, a reclamada alegou a falta de interesse de agir da 

parte requerente para processar a presente reclamação. Entretanto, insta 

ressaltar que o art. 3º do Código de Processo Civil dispõe que “para 

propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade”, sendo 

condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o 

interesse processual, os quais devem estar presentes de modo 

cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna pelo pagamento 

de indenização por danos morais. Dessa forma, entendo que o interesse 

de agir está presente, considerando que se mostra necessário o 

ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão. Assim, 

rejeito a preliminar. Assim, afasto a preliminar da impossibilidade da 

inversão do ônus probatório, e pelas razões acima apostas, indefiro. DA 

PRELIMINAR DE JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE 

NEGATIVAÇÃO Indefiro o pedido de intimação da parte Autora para 

acostar extrato de negativação de balcão, vez que incontroversa a 

negativação existente, conforme se evola da defesa. Ademais, a 

Reclamada poderia acostar extrato de negativação do nome da Autora 

visando infirmar as alegações autorais. Consigna-se que a demanda está 

instruída com documentos suficientes ao seu julgamento, não havendo 

que se falar em indeferimento da inicial. PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

PRESCRIÇÃO Destaco que resta rejeitada a preliminar de (prescrição) 

suscitada pelo reclamado, vez que, embora na hipótese dos autos, 

aplicável o prazo prescricional previsto no art. 206, §3º, inc. V, do CC, isto 

é, trienal, necessário se faz delimitar o termo inicial de sua contagem. Com 

efeito, as lesões causadas pela inserção indevida dos dados do 

consumidor no cadastro restritivo de crédito perduram desde a sua 

inserção, até a sua exclusão. Ou seja, enquanto a negativação estiver 

ativa no cadastro dos órgãos restritivos há a lesão à honra objetiva do 

consumidor. Portanto, o prazo prescricional nas demandas que visem o 

recebimento de indenização por danos morais causados pela inclusão 

indevida dados do consumidor no cadastro restritivo de crédito tem seu 

termo inicial computado apenas quando da exclusão da negativação. 

Desta forma, no caso em tela a parte Autora logrou êxito em demonstrar 

que em 29/07/2019 (data em que o extrato foi emitido) ainda constava a 

inscrição inserida pelo Reclamado, objeto da demanda, não aplicável, 

assim, a prescrição suscitada Não havendo mais preliminares, passo a 

analisar o MÉRITO da demanda. Nesta perspectiva, é oportuno esclarecer 
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que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos 

termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no aludido diploma, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão defiro nesta oportunidade, nos 

termos do artigo 6º, VIII. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM 

DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO, na qual a parte Autora alega em síntese 

que após consultar nos Órgãos de Proteção ao Crédito, foi surpreendida 

ao tomar conhecimento de que o requerido é responsável pelo 

apontamento de seu nome no rol dos maus pagadores, inserindo seu 

nome por valores indevidos de R$ 361,99 (trezentos e sessenta e um 

reais e noventa e nove centavos) e R$ 62,51 (sessenta e dois reais e 

cinquenta e um centavos) de dois supostos contratos que estava 

negativada, inscrito pela Reclamada. Continua que tentou resolver a 

situação amigavelmente e faz negativa dos débitos, e ingressou com a 

presente, requerendo declaração de inexistência dos débitos, danos 

morais e procedência da ação. A Reclamada em sua Defesa contesta e 

alega procedência do débito, pugnou pela inexistência de danos morais, 

impossibilidade da inversão do ônus da prova, devendo a ação ser julgada 

totalmente improcedente. No presente caso, em face da verossimilhança 

das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a 

inversão do ônus da prova, cabendo a Reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte Reclamada alega a existência de 

relação negocial entre as partes, a efetiva prestação de seus serviços e 

que não praticou ato ilícito algum, não podendo ser condenada por danos 

morais, aja vista que a inclusão reclamada, se trata do regular exercício de 

seu direito. Neste contexto, caberia à parte reclamada comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria provar a licitude da 

cobrança a Reclamante, o que não fez, sobretudo por ter trazido defesa 

genérica, e não comprova de maneira eficaz a relação jurídica existente 

entre as partes. Constatada a falha na prestação do serviço torna-se 

evidente surgindo para a reclamada à responsabilidade objetiva prevista 

no art. 14 do CDC. Saliento que, não há provas suficientes nos autos que 

comprovam as articulações fático-jurídicas invocadas pela parte 

reclamada, de modo que a produção probatória que lhe incumbiria não foi 

realizada, desatendendo o disposto no inciso II, do artigo 373, do Código 

de Processo Civil, senão vejamos: “Art. 373”. O ônus da prova incumbe: II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor.” Dessa maneira, verificada a existência do dano, do nexo 

de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa da reclamada no 

evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má prestação de 

serviço fornecida pela reclamada culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. Portanto, violado 

o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) X - 

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação infraconstitucional, 

via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve que: “Aquele que por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou 

causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.” E, também, o 

artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe 

que: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos.” Analisando os autos, verifico que a parte Autora 

logrou êxito ao demonstrar a patente falha na prestação de serviços 

através dos documentos anexados, e que a situação posta ao sentir 

deste juízo, provavelmente ocorreu sim, na forma narrada na exordial, 

tendo a Reclamada oportunizada e não comprovado a contratação 

realizada. Logo, a parte ré não trouxe prova alguma de suas articulações 

fático-jurídicas, descumprindo assim, o art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor.” Ainda sob a égide da Lei nº 

8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do 

CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia a 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR acerca de argumentos, documentos e plausibilidade pela 

legalidade da cobrança efetuada, o que não fez, criando em seu desfavor 

obrigação de indenizar. Pois bem. Concernente ao mérito da demanda, 

analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como as 

afirmações das partes litigantes, ficou demonstrado nos autos à má 

prestação do serviço em desfavor da parte reclamante. Imperioso 

destacar que, o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa 

pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, 

em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever 

de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade 

com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, 

senão vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, 

de regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de 

causalidade. Contudo, no feito vertente, como se trata de indenização por 

DANOS MORAIS, basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe 

provocar abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua 

esfera íntima, além da normalidade, conforme vem decidindo 

reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. 

Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 

661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. 

Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se que a 

falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e 

sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a questão em 

termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral 

como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda 

pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à sua 

autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições 

etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). Subsiste, pois, o 

dever do Reclamado indenizar a parte autora, cabendo a este Juízo fixar a 

indenização por dano moral atendendo os princípios da razoabilidade, da 

capacidade econômica da reclamada e da exemplaridade. Sobre este 

tema, diga-se ainda que deva atender a uma dupla finalidade: reparação e 

repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do 

atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De acordo com o 

magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral 

“levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a 

gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Desta feita, tenho que o 

Requerido prejudicou o Autor, devendo assim responder pelas 

consequências, qual seja, obter o ressarcimento do valor pago, na forma 

preconizada pelo Código de Defesa do Consumidor, e indenizar a parte 

por eventuais danos experimentados de forma injusta, bem como a 

indenização pelos danos morais. Logo, conclui-se que o prejuízo moral 

experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas especialmente 

deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as 

posses do ofensor e a situação pessoal da ofendida, exigindo-se a um só 

tempo, prudência e severidade. Sopesando tais critérios, tenho como 

razoável o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que certamente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 999 de 1001



satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à 

Reclamada. Portanto, e por tudo mais que dos autos consta, Julgo 

PROCEDENTE os pedidos da exordial para: I – DECLARAR a inexistência 

dos débitos lançados na inicial, expedindo os ofícios necessários; e II – 

CONDENAR o Reclamado a indenizar o Requerente pelos danos morais no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais 

a partir do evento danoso. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito Titular 

do Juizado Especial Cível e Criminal de Vera para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza 

Leiga do Juizado Especial Cível e Criminal de Vera – assinado 

eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge Hassib Ibrahim
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE APIACÁS 

 

ANEXOS EDITAL 01/2020/DF 

 

DIRETORIA DO FORO – CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Código da 

Tabela 
Assunto Mês Ano 

063-2 Oficios Expedidos Diretoria do Fórum Janeiro a Dezembro 2004 a 2009 

063-2 Oficios Circulares Recebidos Corregedoria Janeiro a Dezembro 2004/2009 

063-2 Oficios Circulares  Recebidos Diversos -TJ Janeiro a Dezembro 2004 a 2009 

063-2 Ofícios Circulares  Recebidos Diversos Janeiro a Dezembro 
2005 

a 

2009 

822 Produtividades dos Oficiais de Justiça Janeiro a Dezembro 
2005 

a 

2009 

071-9 
Lista de Postagem Correios – Diretoria do 

Fórum 
Janeiro a Dezembro 2004 a 2005 

071-9 Lista de Postagem Malote Janeiro a Dezembro 2005 

063-2 
Controle de Correspondências – AR 

Faturas de Correios 
Janeiro a Dezembro 2004 a 2009 

810 Atestados Técnicos Impressoras Kyocera Janeiro a Dezembro 2006 a 2009 

810 Autorização de viagem Janeiro a Dezembro 2004 a 2008 

 

 

 
 

Temporalidade dos Processos por Classe CNJ 

Comarca: Apiacás 

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal 

Temporalidade: 05 anos  

Sistema de Tramitação Processual: Apolo 

05 anos -  Classe – Termo Circunstanciado                          Código: 278 

ORDEM   CÓDIGO NÚMERO ÚNICO DISTRIBUIDO ENCERRADO TEMPO DECORRIDO REQUERENTE/VITIMA  
REQUERIDO(A)/AUTO

R DO FATO   

1  33182 806-87.2006.811.0084    22/08/2006 23/11/2006 12 Ano(s) 11 Mese(s) 8 Dia(s) Aureo Obal Eliziário Mareco Feltes  

2  30872 2462-50.2004.811.0084 23/12/2004 27/10/2006 13Ano(s) 0 Mese(s) 4 Dia(S) Meio Ambiente Edemilson Antônio Rech 

3  30596 2169-80.2004.811.0084 15/09/2004 28/092005 17 Anos(s) 1 mese(s) 3 Dia(s) Patricia Caires de Lima Odete Cuba Martins  

4  30081 1676-06.2004.811.0084 18/05/2004 22/06/2005 
14 Ano(s) 4 Mese(s) 9 Dia(s) 

Edinaldo Volgado 
Antonio Vorotino de 

Macedo  

5  30832 2422-68.2004.811.0084 01/12/2004 28/09/2005 
14 Anos(s) 1 Mese(s) 3 Dia(s) Maria Salomé dos Santos 

Passos 

Maria Helena Nunes de 

Almeida  

6  30873 2463-35.2004.811.0084 23/12/2004 28/09/2005 

14 ano(s) 1 Mese(s) 3 Dia(s) 

Meio Ambiente 

Madenostra – Industria e 

Comercio de Madeiras 

LTDA 

7  31007 90-94.2005.811.0084 03/02/2005 26/10/2005 
14 Ano(s) 0 Mese(s) 5 Dia(s) 

Katiucia Silva Matos 
Luzinete Henrique dos 

Santos  

8  31857 
 

941-36.2005.811.0084 
 28/07/2005 26/10/2005 

14 Anos(s) 0Mese(s) 5 Dia(s) 
Silvino Radim 

Florismar dos Santos 

Lima  

9  30833 2424-38.2004.811.0084 01/12/2004 27/07/2006 

13 Ano(s) 3 Mese(s) 4 Dia(s) 
Maria Raimunda Ferreira 

Bastos 

Antônio Ferreira 

Monteiro e Clycia Maria 

Ferreira do Nascimento  

10  32724 353-92.2006.811.0084 20/04/2006 27/07/2006 
13 Ano(s) 3 Mese(s) 4 Dia(s) 

Maria Braz Dutra 
Daniel Martins Prado e 

Aleandro de Tal  

11  32723 352-10.2006.811.0084 20/04/2006 27/07/2006 13 Ano(s) 3 Mese(s) 4 Dia(s) Maria Alice dos Santos Domingos Curvino Pinto  

12  30761 2351-66.2004.811.0084 29/10/2004 27/07/2006 
13 Ano(s) 3 Mese(s) 4 Dia(s) Alessandra Rodrigues dos 

Santos 

Maria Raimunda Pereira 

Ramos  

13  30586 2182-79.2004.811.0084 15/09/2004 28/09/2005 14 Ano(s) 1 Mese(s) 3 Dia(s) Onilda Negreiros Morais Tadeu Peraira dos Santos  

14  31934 1021-97.2005.811.0084 10/08/2005 26/10/2005 
14 Ano(s) 0 Mese(s) 5 Dia(s) 

Adriana Barbosa 
Antonio Carlos de Araújo 

Júnior  

15  30961 58-89.2005.811.0084 21/01/2005 28/09/2005 14 Ano(s) 1 Mese(s) 3 Dia(s) O Meio Ambiente Fazenda Santa Adelia  

16  30173 1771-36.2004.811.0084 02/06/2004 26/04/2006 
13 Ano(s) 6 Mese(s) 5 Dia(s) 

Luzineide Rodrigues Ferreira 
Valdemir Rodrigues de 

Souza  

17  30023 1611-11.2004.811.0084 19/05/2004 26/04/2006 13 Ano(s) 6 Mese(s) 5 Dia(s) Eliane Costa da Silva José Dias Vasconcelos  

18  34542 95-14.2008.811.0084 03/03/2008 09/10/2009 10 Ano(s) 0 Mese(s) 22 Dia(s) Vilmar Paes Melo Sebastião Vieira  

19  32881 506-28.2006.811.0084 14/06/2006 22/06/2009 
10 Ano(s) 4 Mese(s) 9 Dia(s) Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso 
Danilo Oliveira Rios  

20  30175 1772-21.2004.811.0084 02/06/2004 27/07/2006 
13 Ano(s) 3 Mese(s) 4 Dia(s) 

Antonio Carlos de Lima 
Luciano Marques da 

Silva  
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21  31872 975-11.2005.811.0084 01/08/2005 27/07/2006 13 Ano(s) 3 Mese(s) 4 Dia(s) Wilsen Picoli Vulgo “ Aladin” 

22  30969 66-66.2005.811.0084 02/06/2004 23/12/2005 13 Ano(s) 10 Mese(s) 8 Dia(s) O Meio Ambiente Fazenda Grapea  

23  30180 1767-96.2004.811.0084 02/06/2004 23/12/2005 
13 Ano(s) 10 Mese(s) 8 Dia(s) Gerson Pedro de Araújo  e Ed 

Carlos Bachiega 
Dilson Lemes da Silva  

24  30835 2426-08.2004.811.0084 01/12/2004 23/12/2005 

13 Ano(s) 10 Mese(s) 8 Dia(s) 
Tatiana Maria de Souza 

Queiroz 

Roque Derli Bottega e 

Alessandra Freitas 

Zacarias  

25  30893 2483-26.2004.811.0084 27/12/2004 11/05/2005 14 Ano(s) 5 Mese(s) 20 Dia(s) Ivone Hoissa Teixeira A Apurar  

26  30579 2175-87.2004.811.0084 15/09/2004 08/04/2005 
14 Ano(s) 6 Mese(s) 23 Dia(s) 

Roque Derli Bottega 
Laurencio Ferreira 

França  

27  31214 301-33.2005.811.0084 13/04/2005 22/06/2005 14 Ano(s) 4 Mese(s) 9 Dia(s) A Sociedade Wagner Veloso da Silva  

28  30178 1774-88.2004.811.0084 02/06/2004 27/04/2005 14 Ano(s) 6 Mese(s) 4 Dia(s) Gumercindo Fagundes Lopes Silvino Radin 

29  30099 1694-27.2004.811.0084 19/05/2004 11/05/2005 14 Ano(s) 5 Mese(s) 20 Dia(s) Elizangela Alves de Almeida Claudio Felipe Cordovez 

30  30588 2184-49.2004.811.0084 15/09/2004 20/05/2005 14 Ano(s) 5 Mese(s) 11 Dia(s) Sandra Regina Sousa da Silva Witamar Silva Pereira  

31  30762 2352-51.2004.811.0084 29/10/2004 20/05/2005 
14 Ano(s) 5 Mese(s) 11 Dia(s) Rodnei Franco Feitosa e 

Patricia Franco Feitosa 

Rodnei Franco Feitosa e 

Patricia Franco Feitosa 

32  30582 2178-42.2004.811.0084 15/09/2004 23/12/2005 

13 Ano(s) 10 Mese(s) 8 Dia(s) Aurissandra de Sousa da 

Silva e Melina de Oliveira 

Parentins 

Aurissandra de Sousa da 

Silva e Melina de 

Oliveira Parentins 

33  30194 1788-72.2004.811.0084 04/06/2004 23/12/2005 
13 Ano(s) 10 Mese(s) 8 Dia(s) 

Carlos Roberto Zagli 
Vulgo “Negão Reginaldo 

“ 

34  31867 970-86.2005.811.0084 01/08/2005 23/12/2005 
13 Ano(s) 10 Mese(s) 8 Dia(s) 

José Edivaldo Souza Oliveira 
Angelo Rodrigo 

Fernandes Correa  

35  30590 2186-19.2004.811.0084 15/09/2004 23/12/2005 13 Ano(s) 10 Mese(s) 8 Dia(s) Elaine Aparecida dos Santos Francisco de Jesus  

36  30871 2461-65.2004.811.0084 23/12/2004 23/12/2005 13 Ano(s) 10 Mese(s) 8 Dia(s) Meio Ambiente Suel Abujamba  

37  30597 2170-65.2004.811.0084 15/09/2004 23/12/2005 13 Ano(s) 10 Mese(s) 8 Dia(s) Delio Luiz Passarini Odair José Knorst 

38  30966 63-14.2005.811.0084 21/01/2005 30/11/2005 13 Ano(s) 11 Mese(s) 1 Dia(s) O Meio Ambiente Irmãos Pizolli 

39  30767 2357-73.2004.811.0084 29/10/2004 23/12/2005 

13 Ano(s) 10 Mese(s) 8 Dia(s) 
Rosa Edilei Prozniska e 

Rosilene Maria dos Santos 

Rosa Edilei Prozniska e 

Rosilene Maria dos 

Santos 

40  30594 2167-13.2004.811.0084 15/09/2004 30/11/2005 
13 Ano(s) 11 Mese(s) 1 Dia(s) A Sociedade e Jercina 

Caetano de Oliveira 

Claudinei Caetano de 

Oliveira  

41  30578 2174-05.2004.811.0084 15/09/2004 30/11/2005 13 Ano(s) 11 Mese(s) 1 Dia(s) Neuza Alves Adgon Valdir Hagdon 

42      30256 1850-15.2004.811.0084 18/06/2004 29/05/2006 13 Ano(s) 5 Mese(s) 2 Dia(s) Tatiane da Silva Martinho Vales Barata 

43  30947 43-23.2005.811.0084 21/01/2005 29/05/2006 13 Ano(s) 5 Mese(s) 2 Dia(s) O Meio Ambiente 
Fazenda Nossa Senhora 

Aparecida  

44  32002 1085-10.2005.811.0084 19/08/2005 27/07/2006 13 Ano(s) 3 Mese(s) 4 Dia(s) Raimundo Lima Bezerra Euclides Dobri  

45  30964 61-44.2005.811.0084 21/01/2005 21/02/2005 14 Ano(s) 8 Mese(s) 10 Dia(s) O Meio Ambiente 
Antonio Massão 

Yamashita  

46  31865 968-19.2005.811.0084 01/08/2005 27/10/2006 13 Ano(s) 0 Mese(s) 4 Dia(s) A Sociedade Eder Gomes de Oliveira  

47  32878 503-73.2006.811.0084 14/06/2006 27/10/2006 13 Ano(s) 0 Mese(s) 4 Dia(s) 
Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso 

José Marcos Martins 

Parreira  

48  32882 507-13.2006.811.0084 14/06/2006 27/10/2006 13 Ano(s) 0 Mese(s) 4 Dia(s) 
Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso 

José Carlos Santos e 

Maria Francisca do 

Nascimento  

49  32890 515-87.2006.811.0084 14/06/2006 27/10/2006 13 Ano(s) 0 Mese(s) 4 Dia(s) 
Ministério Publico do Estado 

de Mato Grosso 
Altair Bialeski  

50  32897 522-79.2006.811.0084 14/06/2006 27/10/2006 13 Ano(s) 0 Mese(s) 4 Dia(s) 
Ministério Publico do Estado 

de Mato Grosso 
Jair de Tal  

51  31868 971-71.2005.811.0084 01/08/2005 27/07/2006 13 Ano(s) 3 Mese(s) 4 Dia(s) Edson Sehroeder A Apurar  

52  32876 501-06.2006.811.0084 14/06/2006 27/10/2006 13 Ano(s) 0 Mese(s) 4 Dia(s) 
Ministério Público do estado 

de Mato Grosso 

Hospital Particular 

Aliança  

53  32900 525-34.2006.811.0084 14/06/2006 27/10/2006 13 Ano(s) 0 Mese(s) 4 Dia(s) 
Ministério Publico do Estado 

de Mato Grosso 
Antonio Angelo da Silva  

54  32902 527-04.2006.811.0084 14/06/2006 27/10/2006 13 Ano(s) 0 Mese(s) 4 Dia(s) 
Ministério Público do estado 

de Mato Grosso 
Dionizio Lourenço  

55  30022 1610-26.2004.811.0084 19/05/2004 31/01/2006 13 Ano(s) 9 Mese(s) 0 Dia(s) 

Pedro Pereira dos Santos, 

Maria Marcina Silva de 

Souza e Adriana Pereira 

Julmar Ribeiro da Silva  

56  32047 1449-79.2005.811.0084 29/08/2005 12/06/2006 13 Ano(s) 4 Mese(s) 19 Dia(s) Deuzamor Pereira Rodrigues 
João Maria Padilha 

Terres  

57  31866 969-04.2005.811.0084 01/08/2005 31/01/2006 13 Ano(s) 9 Mese(s) 0 Dia(s) 

José Itamar Braz dos Santos, 

Aline dos Santos e Marcelo 

dos Santos Alves Corrêa 

Paulo Sergio dos Santos  

58  30583 2179-27.2004.811.0084 15/09/2004 31/01/2006 13 Ano(s) 9 Mese(s) 0 Dia(s) Vanderlei Geraldo Coenca Juvenal Soares da Silva  

59  32046 1127-59.2005.811.0084 29/08/2005 23/02/2006 13 Ano(s) 8 Mese(s) 8 Dia(s) Valmir dos Reis Laves 
João Maria Padilha 

Terres  

60  30950 46-75.2005.811.0084 21/01/2005 21/02/2005 14 Ano(s) 8 Mese(s) 10 Dia(s) O Meio Ambiente 
Fazenda Sem 

Denominação  

61  32998 621-49.2006.811.0084 26/06/2006 28/09/2006 13 Ano(s) 1 Mese(s) 3 Dia(s) 
Érica Regina Caetana 

Barbosa 
Madalena da Silva  

62  31875 965-64.2005.811.0084 01/08/2005 19/09/2006 13 Ano(s) 1 Mese(s) 12 Dia(s) A Justiça Publica 
Marilza Pereira dos 

Santos  

63  30589 2185-34.2004.811.0084 15/09/2004 19/09/2006 13 Ano(s) 1 Mese(s) 12 Dia(s) Silda Kochemboerger  Keila Vieira Pereira  

64  32877 502-88.2006.811.0084   14/06/2006 28/09/2006 13 Ano(s) 1 Mese(s) 3 Dia(s) 
Ministério Publico do Estado 

de Mato Grosso 
Beatriz sales Parentes  

65  32279 1354-49.2005.811.0084 28/11/2005 19/09/2006 13 Ano(s) 1 Mese(s) 12 Dia(s) Marcelo Maoski Alessandro José da Costa  
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66  30955 52-82.2005.811.0084 21/01/2005 23/02/2006 13 Ano(s) 8 Mese(s) 8 Dia(s) O Meio Ambiente Fazenda Terra Boa  

67  30176 1773-06.2004.811.0084 02/06/2004 31/01/2006 13 Ano(s) 9 Mese(s) 0 Dia(s) Margarete da Rosa 
Varderlei da Rosa 

Burdião  

68  30896 2486-78.2004.811.0084 27/12/2004 23/02/2006 13 Ano(s) 8 Mese(s) 8 Dia(s) Vânia Matias de Castro João Valério Pimenta  

69  29863 1461-30.2004.811.0084 01/05/2004 23/02/2006 13 Ano(s) 8 Mese(s) 8 Dia(s) 
A Sociedade e o Estado de 

Mato Grosso 

Vulgo “Indio da 

Zenaide” 

70  30585 2181-94.2004.811.0084 15/09/2004 12/06/2006 13 Ano(s) 4 Mese(s) 19 Dia(s) 
Carlos Albertp Cordovez  e 

José Roberto Cordovez 
Ailton José Godrim  

71  30968 65-81.2005.811.0084 21/01/2005 12/06/2006 13 Ano(s) 19 Dia(s) 19 Dia(s) O Meio Ambiente 
Fazenda Sem 

Denominação  

72  32276 1351-94.2005.811.0084 28/11/2005 12/06/2006 13 Ano(s) 4 Mese(s) 19 Dia(s) Miguel Pereira de Almeida 
José Mario da Costa 

Bastos  

73  32275 1349-27.2005.811.0084 28/11/2005 12/06/2006 13 Ano(s) 4 Mese(s) 19 Dia(s) 
Márcia Freiesleben 

Diefenthaeler 

José Carlos 

Diefenthaeler  

74  32290 1364-93.2005.811.0084 30/11/2005 12/06/2006 13 Ano(s) 4 Mese(s) 19 Dia(s) 
Marcelo dos Santos Alves 

Corrêa 
Paulo Sergio dos Santos  

75  32887 512-35.2006.811.0084 14/06/2006 27/10/2006 13 Ano(s) 0 Mese(s) 4 Dia(s) 
Ministério Publico do estado 

de Mato Grosso 

Thiago Carvalho dos 

Santos e Antonio Pereira 

dos Santos   

76  32889 514-05.2006.811.0084 14/06/2006 27/10/2006 13 Ano(s) 0 Mese(s) 4 Dia(s) 
Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso 
Jaqueline Bispo Vieira  

77  32873 1095-20.2006.811.0084 14/06/2006 27/10/2006 13 Ano(s) 0 Mese(s) 4 Dia(s) 
Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso 
Fernanda de Tal  

78  32375 7-44.2006.811.0084 10/01/2006 27/07/2006 13 Ano(s) 3 Mese(s) 4 Dia(s) Justiça Pública 

Ailton João Zago e 

Arnaldo Rodrigues da 

Silva  

79  31151 239-90.2005.811.0084 29/03/2005 27/07/2006 13 Ano(s) 3 Mese(s) 4 Dia(s) 
Reinaldo Vieira Rufino e 

Sirlei Salete Althaus Rufino 
Vulgo “Paraná Velho” 

80  32278 1353-64.2005.811.0084 28/11/2005 27/07/2006 13 Ano(s) 3 Mese(s) 4 Dia(s) Antonio Ferreira da Silva Nelson Ramos da Luz 

81  30765 2355-06.2004.811.0084 29/10/2004 27/07/2005 14 Ano(s) 3 Mese(s) 4 Dia(s) Gumercindo Fagundes Lopes Silvino Radin 

82  31150 238-08.2005.811.0084 29/03/2005 27/07/2005 14 Ano(s) 3 Mese(s) 4 Dia(s) Sandra Regina Sousa da Silva 
Ana Maria Hinguel  e 

Arubanisa Silva Pereira  

83  30963 60-59.2005.811.0084 21/01/2005 29/08/2005 14 Ano(s) 2 Mese(s) 2 Dia(s) O Meio Ambiente Adalto José Zago  

84  30958 55-37.2005.811.0084 21/01/2005 21/02/2005 14 Ano(s) 8 Mese(s) 10 Dia(s) O Meio Ambiente Fazenda Marita  

85  32892 517-57.2006.811.0084 14/06/2006 21/02/2008 11 Ano(s) 8 Mese(s) 10 Dia(s) 
Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso 

Marco Aurélio de 

Almeida  

86  30954 51-97.2005.811.0084 21/01/2005 21/02/2005 14 Ano(s) 8 Mese(s) 10 Dia(s) O Meio Ambiente 
                               

Fazenda Xibanti 

87  30898 2488-48.2004.811.0084 27/12/2004 18/08/2006 13 Ano(s) 2 Mese(s) 13 Dia(s) A Sociedade 

Marcio Roberto Morilha 

Ramos, Luiz Rodrigo da 

Silva Bernardi, Robson 

Erike Martins, Diogo 

Andretta Wotrich e Jefnei 

Balbino dos Santos   

88  30082 1677-88.2004.811.0084 18/05/2004 19/09/2006 13 Ano(s) 1 Mese(s) 12 Dia(s) 
Mautra Agricola e 

Colonização 

Suetonio Paz e José 

Vicente do Nascimento  

89  30905 530-56.2006.811.0084 14/06/2006 19/09/2006 13 Ano(s) 1 Mese(s) 12 Dia(s) 
Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso 

Carlos Alberto Alves da 

Silva  

90  29860 1458-75.2004.811.0084 01/05/2004 28/08/2008 11 Ano(s) 2 Mese(s) 3 Dia(s) Wesley Soares Moraes A Apurar 

91 3 32883 508-95.2006.811.0084 14/06/2006 10/06/2008 11 Ano(s) 4 Mese(s) 21 Dia(s) 
Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso 

Valdecy Rocha Pacheco e 

Salete de Oliveira 

92  30080 1675-21.2004.811.0084 18/05/2004 09/08/2006 13 Ano(s) 2 Mese(s) 22 Dia(s) 
Nercy Rodrigues Pereira e 

Marly Rodrigues Pereira 
Rivael de Lima  

93  31874 964-79.2005.811.0084 01/08/2005 09/08/2006 13 Ano(s) 2 Mese(s) 22 Dia(s) Geliane Ribeiro dos Santos 
Izaque Timoteo de 

Oliveira  

94 3 30020 1608-56.2004.811.0084 19/05/2004 09/08/2006 13 Ano(s) 2 Mese(s) 22 Dia(s) Gylsicleia Pereira Almeida Newton Farias da Silva  

95  30515 2107-40.2004.811.0084 26/08/2004 01/04/2005 14 Ano(s) 6 Mese(s) 30 Dia(s) Marineuza dos Santos Nilton Borges  

96  30177 1766-14.2004.811.0084 02/06/2004 27/04/2005 14 Ano(s) 6 Mese(s) 4 Dia(s) Antonio Matias Castro 
Josélio Gomes de 

Oliveira  

97  31010 93-49.2005.811.0084 04/02/2005 28/09/2005 14 Ano(s) 1 Mese(s) 3 Dia(s) O Meio Ambiente 
Efigenio Pedro de 

Carvalho  

98  30895 2485-93.2004.811.0084 27/12/2004 31/01/2006 13 Ano(s) 9 Mese(s) 0 Dia(s) Maria Ivanilda da Silva 

Irisvan Conceição da 

Silva e Leticia Graciele 

de Arruda Anchete  

99  30174 1765-29.2004.811.0084 02/06/2004 31/01/2006 13 Ano(s) 9 Mese(s) 0 Dia(s) Alex Alves de Jesus Pedro Francisco de Lima  

100  30831 2421-83.2004.811.0084 01/12/2004 31/01/2006 13 Ano(s) 9 Mese(s) 0 Dia(s) Domingos dos Santos da Silva 
Marcos Francisco 

Rodrigues de Oliveira  

101  31876 966-49.2005.811.0084 01/08/2005 23/02/2006 13 Ano(s) 8 Mese(s) 8 Dia(s) Paulo Garcia Fernandes 
Gerson Clementino da 

Silva  

102  30962 59-74.2005.811.0084 21/01/2005 23/02/2006 13 Ano(s) 8 Mese(s) 8 Dia(s) O Meio Ambiente Fazenda Santo Antonio  

103  32904 529-71.2006.811.0084 14/06/2006 18/01/2007 12 Ano(s) 9 Mese(s) 13 Dia(s) 
Ministério Publico do Estado 

de Mato Grosso 
Edemar Celso Ramos  

104  30764 2354-21.2004.811.0084 29/10/2004 27/12/2006 12 Ano(s) 10 Mese(s) 4 Dia(s) Silvia Maria Lima 
Sueli Camargo dos 

Santos  

105  32863 495-96.2006.811.0084 12/06/2006 18/01/2007 12 Ano(s) 9 Mese(s) 13 Dia(s) 
Ministério Publico do Estado 

de Mato Grosso 
Elton John Pereira  

106  30970 67-51.2005.811.0084 21/01/2005 26/04/2006 13 Ano(s) 6 Mese(s) 5 Dia(s) O Meio Ambiente 
Fazenda matão do 

Apiacás  

107  30945 42-38.2005.811.0084 21/01/2005 21/02/2005 14 Ano(s) 8 Mese(s) 10 Dia(s) O Meio Ambiente Fazenda Santa Maria  

108  31873 963-94.2005.811.0084 01/08/2005 19/09/2006 13 Ano(s) 1 Mese(s) 12 Dia(s) 
José Edvaldo Souza de 

Oliveira 
Claudia Biondo  
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109  32894 519-27.2006.811.0084 14/06/2006 09/05/2008 11 Ano(s) 5 Mese(s) 22 Dia(s) 
Ministério Publico do estado 

de Mato Grosso 

Moisés de Souza 

Mesquita  

110  30766 2356-88.2004.811.0084 29/10/2004 09/08/2006 13 Ano(s) 2 Mese(s) 22 Dia(s) Katia Ferreira Queiroz Celmo Fernandes Correa  

111  31149 237-23.2005.811.0084 29/03/2005 09/08/2006 13 Ano(s) 2 Mese(s) 22 Dia(s) Francisco Bueno Vulgo “Paraná Velho” 

112  31869 972-56.2005.811.0084 01/08/2005 09/08/2006 13 Ano(s) 2 Mese(s) 22 Dia(s) Argenio Carvanha Vulgo “Luizinho” 

113  31006 89-12.2005.811.0084 03/02/2005 27/04/2005 14 Ano(s) 6 Mese(s) 4 Dia(s) Regiane Aparecida Ribas Roberto Gomes da Silva  

114  31004 87-42.2005.811.0084 03/02/2005 27/04/2005 14 Ano(s) 6 Mese(s) 4 Dia(s) Valdir Angelo 
Vilma de Jesus Pereira 

Vieira  

 

 

Temporalidade dos Processos por Classe CNJ 

Comarca: Apiacás 

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal 

Temporalidade: 90 Dias  

Sistema de Tramitação Processual: Apolo 

   90 dias -  Classe - Procedimento do Juizado Especial Cível          Código: 436 
ORDEM CÓDIGO NÚMERO ÚNICO DISTRIBUIDO ENCERRADO TEMPO DECORRIDO REQUERENTE REQUERIDO(A) 

1  29941 
1522-

85.2004.811.0084 

03/05/2004 29/05/2006 13 Anos 5 Mese(s) 2 Dia(s) 
Onilda Negreiros Morais Gecilei da Silva Raimundi 

2  35181 119-08.2009.811.0084 17/03/2009 09/10/2009 10.Anos 0 Mese(s) 22 dia(s) D. d dos Santos-ME Francisco da Luz Silva 

3  30079 
1674-

36.2004.811.0084 
18/05/2004 23/02/2006 

13 Anos 8 Mese(s) 8 Dia(s) Denisio Nonato de 

Miranda 
Lourenço Farias 

4  33293 917-71.2006.811.0084 10/10/2006 30/04/2009 10 Anos 6 Mese(s) 1 Dia(s) D. d dos Santos-ME Telmo Antonio Spiller 

5  35009 561-08.2008.811.0084 11/11/2008 30/04/2009 10 Anos 6 Mese(s) 1 Dia(s) D. d dos Santos-ME João David Pagno 

6  34905 458-98.2008.811.0084 01/09/2008 09/10/2009 10 Ano(s) 0 Mese(s)) 22 Dia(s) Antonia Ximendes Jales Pedro Aurélio de Souza 

7  34784 337-70.2008.811.0084 16/07/2008 09/10/2009 10 Ano(s) 0 Mese(s)) 22 Dia(s) Antonia Ximendes Jales Maria Diomar 

8  35249 190-10.2009.811.0084 23/04/2009 09/10/2009 
10 Ano(s) 0 Mese(s)) 22 Dia(s) 

Juraci Luiz Koch Backes 
Nauplia Gerussa Barbosa 

R. Immich 

9  35276 210-98.2009.811.0084 03/05/2009 09/10/2009 
10 Ano(s) 0 Mese(s)) 22 Dia(s) Homochinski e Gomes 

Ltda 

Lindaura Batista Souza 

Carvalho 

10  35085 26-45.2009.811.0084 03/02/2009 09/10/2009 
10 Ano(s) 0 Mese(s)) 22 Dia(s) João Alberto Macedo de 

Mendonça 
Arivaldo Barbosa da Silva 

11  34785 338-55.2008.811.0084 16/07/2008 09/10/2009 
10 Ano(s) 0 Mese(s)) 22 Dia(s) 

Antonia Ximendes Jales 
Franciele Cristina 

Baumgart 

12  34874 425-11.2008.811.0084 26/08/2008 22/06/2009 10 Ano(s) 4 Mese(s) 9 Dia(s) Andriele Alves da Silva Auto Escola Fenix 

13  34997 551-61.2008.811.0084 31/10/2008 22/06/2009 
10 Ano(s) 4 Mese(s) 9 Dia(s) Antonio Augusto Soares 

dos Anjos 
José Amélio Suderick 

14  33173 797-28.2006.811.0084 16/08/2006 19/09/2006 
13 Ano(s) 1 Mese(s) 12 Dia(s) 

L. de C. Pedro-ME 
Carlos Alberto Alves da 

Silva 

15  34789 342-92.2008.811.0084 16/07/2008 22/06/2009 10 Ano(s) 4 Mese(s) 9 Dia(s) Antonia Ximendes Jales Rosiane Araújo 

16  34082 612-53.2007.811.0084 10/07/2007 28/02/2008 11 Ano(s)) 8 Mese(s) 3 Dia(s) P. G. Fernandes Transportadora Real Norte 

17  34560 113-35.2008.811.0084 12/03/2008 13/01/2009 10 Ano(s) 9 Mese(s) 18 dias Carmelina Pereira Rolin Marcos Freire 

18  32819 446-55.2006.811.0084 24/05/2006 30/04/2009 
10 Ano(s) 6 Mese(s) 1 Dia(s) Marcio Roberto Morilha 

Ramos 
Paulo Sérgio da Silva 

19  34855 407-87.2008.811.0084 19/08/2008 13/01/2009 
10 Ano(s) 9 Mese(s) 18 Dia(s) Mamede dos Santos 

Cavalcanti 

Efigênio Pedro de 

Carvalho 

20  34687 238-03.2008.811.0084 15/05/2008 13/01/2009 
10 Ano(s) 9 Mese(s) 18 Dia(s) 

W. Lemes Moreira-ME 
Marilene Terezinha B. 

Cordeiro 

21  34201 734-66.2007.811.0084 04/09/2007 25/03/2008 11 Ano(s) 6 Mese(s) 22 Dia(s) João Costa Chaves Dirceu da Silva 

22  34087 620-30.2007.811.0084 11/07/2007 21/02/2008 11 Ano(s) 8 Mese(s) 10 Dia(s) L. de C. Pedro-ME Antonio Rufino Leite 

23  33356 979-14.2006.811.0084 10/11/2006 19/12/2006 12 Ano(s) 10 Mese(s) 12 Dia(s) O. Benante ME Airton Lourenço 

24  
30066 

 

1660-

52.2004.811.0084 
14/05/2004 13/04/2005 

14 Ano(s)) 6 Mese(s) 18 Dia(s) 
Olimpio Calogi Edson Ferreira Catulino 

25  30135 
1729-

84.2004.811.0084 
25/05/2004 25/05/2004 

14 Ano(s) 5 Mese(s) 7 Dia(s) Francisco Grandi 

Borges de Sousa 
Edson Catulino 

26  30116 
1711-

63.2004.811.0084 
21/05/2004 22/06/2005 

14 Ano(s) 4 Mese(s) 9 Dia(s) Francisco Borges da 

Silva 
Junior Canhedo 

27  34911 463-23.2008.811.0084 04/09/2008 30/04/2009 10 Ano(s) 6 Mese(s) 1 Dia(s) L. de C. Pedro-ME Banco Bradesco SA 

28  34904 454-61.2008.811.0084 01/09/2008 30/04/2009 10 Ano(s) 6 Mese(s) 1 Dia(s) Sandra Mara Bernardo Credifácil Codopel 

29  34791 344-62.2008.811.0084 16/07/2008 26/02/2009 10 Ano(s) 8 Mese(s) 5 Dia(s) Antonia Ximendes Jales Luciana Martins de Araújo 

30  30067 
1661-

37.2004.811.0084 
14/05/2004 19/09/2006 

13 Ano(s) 1 Mese(s) 12 Dia(s) 
José Carlos da Silva Maranhão de tal 

31  34581 132-41.2008.811.0084 24/03/2008 12/11/2008 10 Ano(s) 11 Mese(s) 19 Dia(s) L. de C. Pedro-ME Ismael Soares Freitas 

32  30078 
1673-

51.2004.811.0084 
18/05/2004 29/08/2005 

14 Ano(s) 2 Mese(s) 2 Dia(s) Maria Edna Nascimento 

Souza 
Dorisval Pinto 

33  34019 554-50.2007.811.0084 15/06/2007 12/11/2008 10 Ano(s) 11 Mese(s) 19 Dia(s) Marli Vieira Luciano Rodrigues da Cruz 

34  34086 619-45.2007.811.0084 11/07/2007 12/11/2008 10 Ano(s) 11 Mese(s)) 19 Dia(s) L. de C. Pedro-ME Josué de Souza Rodrigues 

35  34303 833-36.2007.811.0084 08/10/2007 12/11/2008 10 Ano(s) 11 Mese(s)) 19 Dia(s) Antonia Ximendes Jales Julieta de Souza Gonçalves 

36  34679 232-93.2008.811.0084 13/05/2008 09/10/2008 11 Ano(s)) 0 Mese(s) 22 Dia(s) Rita Miranda da Silva Jairo Rodrigues Oliveira 
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37  30136 
1730-

69.2004.811.0084 
25/05/2004 12/04/2005 

14 Ano(s) 6 Mese(s) 19 Dia(s) 
Iolanda Bonfim Ferreira Edson Catulino 

38  33997 537-14.2007.811.0084 11/06/2007 28/08/2008 
11 Ano(s) 2 Mese(s) 3 Dia(s) Agenilson Marques 

Ferreira 
Auto Escola Omega 

39  34903 457-16.2008.811.0084 01/09/2008 13/01/2009 10 Ano(s) 9 Mese(s) 18 Dia(s) Antonia Ximendes Jales Aldalena Fernandes 

40  34902 453-76.2008.811.0084 01/09/2008 13/01/2009 10 Ano(s) 9 Mese(s) 18 Dia(s) Antonia Ximendes Jales Eden das Mercês Vilar 

41  33326 949-76.2006.811.0084 27/10/2006 23/07/2007 12 Ano(s)) 3 Mese(s) 8 Dia(s) M. Vieira -ME Andréia Alves de Lima 

42  32085 
1165-

71.2005.811.0084 
13/09/2005 10/07/2007 

12 Ano(s)) 3 Mese(s) 21 Dia(s) 
W. Lemes Moreira-ME 

Natalicio Menezes dos 

Santos 

43  32614 
245-63.2006.811.0084 14/03/2006 10/07/2007 12 Ano(s) 3 Mese(s) 21 Dia(s) Aparecido Morilha de 

Ramos-ME 
Juvenal Soares da Silva 

44  33834 369-12.2007.811.0084 24/04/2007 23/07/2007 12 Ano(s) 3 Mese(s) 8 Dia(s) Osmar Gonçalves Ramos Letícia de Tal 

45  34387 922-59.2007.811.0084 09/11/2007 09/04/2008 
11 Ano(s) 6 Mese(s) 22 Dia(s) Homochinski e Gomes 

Ltda 
Edilson Kruguer 

46  34386 920-89.2007.811.0084 09/11/2007 09/04/2008 
11 Ano(s) 6 Mese(s) 22 Dia(s) Homochinski e Gomes 

Ltda 
Leilson Balduino Feitosa 

47  34301 839-43.2007.811.0084 08/10/2007 09/04/2008 11 Ano(s) 6 Mese(s) 22 Dia(s) Antonia Ximendes Jales Antonia Marta Siqueira 

48  34198 731-14.2007.811.0084 03/09/2007 09/04/2008 
11 Ano(s) 6 Mese(s) 22 Dia(s) Homochinski e Gomes 

Ltda 

Valdevino Duarte 

Florêncio 

49  33185 808-57.2006.811.0084 22/08/2006 23/11/2006 12 Ano(s) 11 Mese(s) 8 Dia(s) Hercules Raimundi F. Lopes de Souza -ME 

50  33192 816-34.2006.811.0084 24/08/2006 23/11/2006 
12 Ano(s) 11 Mese(s) 8 Dia(s) E. Rodrigues de Lima -

ME 
Agrotec Ltda 

51  33194 818-04.2006.811.0084 24/08/2006 18/12/2006 
12 Ano(s) 10 Mese(s) 13 Dia(s) E. Rodrigues de Lima -

ME 
José Machado 

52  34632 185-22.2008.811.0084 18/04/2008 11/06/2008 11 Ano(s) 4 Mese(s) 20 Dia(s) Ivone Umbelina da Silva Hamilton Alves Marinho 

53  33650 182-04.2007.811.0084 23/03/2007 07/05/2007 12 Ano(s) 5 Mese(s) 24 Dia(s) Tornado Motos Ltda Clovis Lima Soares  

54  33145 779-07.2006.811.0084 14/08/2006 04/05/2007 
12 Ano(s) 5 Mese(s) 27 Dia(s) E. Rodrigues de Lima -

ME 

Natalicio Menezes dos 

Santos 

55  30922 15-55.2005.811.0084 12/01/2005 07/05/2007 12 Ano(s) 5 Mese(s) 24 Dia(s) Claudio Manoel de Lima Vulgo Piranha 

56  33647 185-56.2007.811.0084 23/03/2007 26/04/2007 12 Ano(s) 6 Mese(s) 5 Dia(s) Tornado Motos Ltda Lucia Helena de Lima 

57  33953 495-62.2007.811.0084 28/05/2007 28/08/2008 
11 Ano(s) 2 Mese(s) 3 Dia(s) 

Antonia Ximendes Jales 
Antonia Dalva Bezerra dos 

Santos 

58  31537 20-98.2005.811.0084 30/05/2005 30/09/2008 11 Ano(s) 1 Mese(s) 1 Dia(s) Onilda Negreiros Morais Rosimari Vera Machado 

59  31569 654-73.2005.811.0084 09/06/2005 30/09/2008 11 Ano(s) 1 Mese(s) 1 Dia(s) Onilda Negreiros Morais Euclésio de tal 

60  34699 249-32.2008.811.0084 21/05/2008 12/11/2008 
10 Ano(s) 11 mese(s) ) 19 

Dia(s) 
Júlio Cesar dos Santos Maura Pinto Ribeiro 

61  33998 540-66.2007.811.0084 11/06/2007 09/04/2008 11 Ano(s) 6 Mese(s) 22 Dia(s) M. Vieira -ME Amilton de Alexandre 

62  34100 629-89.2007.811.0084 18/07/2007 21/02/2008 11 Ano(s) 8 Mese(s) 10 Dia(s) José Emilio Ramires Astolfo Estracieri 

63  33246 865-75.2006.811.0084 18/09/2006 11/05/2007 12 Ano(s) 5 Mese(s) 20 Dia(s) Diene da Silva Edimar Mesquita Soares 

64  33936 468-79.2007.811.0084 22/05/2007 09/04/2008 11 Ano(s) 6 Mese(s) 22 Dia(s Juvenal soares da Silva Kelton Alfredo Volpe 

65  34118 652-35.2007.811.0084 01/08/2007 09/04/2008 
11 Ano(s) 6 Mese(s) 22 Dia(s) Priscila Fontalva 

Raimundo Coimbra 
Relojoaria Andréia Ltda 

66  30985 74-43.2005.811.0084 27/01/2005 26/02/2007 
12 Ano(s) 8 Mese(s) 5 Dia(s) Francielly Ferreira de 

Souza 
Souza de tal 

67  32800 433-56.2006.811.0084 18/05/2006 29/01/2007 12 Ano(s) 9 Mese(s) 2 Dia(s) L. de C. Pedro-ME Adilson Pereira dos Santos 

68  33471 6-25.2007.811.0084 04/01/2007 11/05/2007 12 Ano(s) 5 Mese(s) 20 Dia(s) Jerulino Ribeiro da Silva Mapear- Consultoria 

69  33625 160-43.2007.811.0084 19/03/2007 25/04/2007 12 Ano(s) 6 Mese(s) 6 dias Diene da Silva 
Marcílio de Assunção 

Marques 

70  33213 841-47.2006.811.0084 01/09/2006 22/02/2007 12 Ano(s) 8 Mese(s) 9 Dia(s) Liberto Kopsch Nilton Ferreira 

71  33041 665-68.2006.811.0084 06/07/2006 29/01/2007 12 Ano(s) 9 Mese(s) 2 Dia(s) L. de C. Pedro-ME Francisco Gomes da Silva 

72  30633 
2225-

16.2004.811.0084 
24/09/2004 22/02/2007 12 Ano(s) 8 Mese(s) 9 Dia(s Damião Severino Coelho Toninho Balheiro 

73  32344 
1418-

59.2005.811.0084 
21/12/2005 22/02/2007 12 Ano(s) 8 Mese(s) 9 Dia(s W. Lemes Moreira-ME Gregório Bispo Gonçalves 

74  33110 738-40.2006.811.0084 01/08/2006 29/01/2007 12 Ano(s) 9 Mese(s) 2 Dia(s) L. de C. Pedro-ME 
Francisco Rodrigues 

Fonseca 

75  33247 866-60.2006.811.0084 18/09/2006 31/01/2007 12 Ano(s) 9 Mese(s) 0 Dia(s) L. de C. Pedro-ME Celso Istoski 

76  33472 4-55.2007.811.0084 04/01/2007 11/05/2007 12 Ano(s) 5 Mese(s) 20 Dia(s) Raimundo da Costa Mapear- Consultoria 

77  33138 762-68.2006.811.0084 14/08/2006 30/10/2006 13 Ano(s) 0 Mese(s) 1 Dia(s) 
E. Rodrigues de Lima-

ME 
Elida de Andrade 

78  33147 781-74.2006.811.0084 14/08/2006 30/10/2006 13 Ano(s) 0 Mese(s) 1 Dia(s) 
E. Rodrigues de Lima-

ME 
Lidiane Balduino Feitosa 

79  33191 815-49.2006.811.0084 24/08/2006 22/02/2007 12 Ano(s) 8 Mese(s) 9 Dia(s 
E. Rodrigues de Lima-

ME 

Brenda Ind. E Com. De 

Madeira-Ltda 

80  34042 575-26.2007.811.0084 25/06/2007 18/04/2008 11 Ano(s) 6 Mese(s) 13 Dia(s) D. D dos Santos -ME Paulo Costa dos Santos 

81  33174 798-13.2006.811.0084 16/08/2006 30/01/2006 13 Ano(s) 0 Mese(s) 1 Dia(s) L. de C. Pedro-ME Adalberto de Moraes 

82  34085 618-60.2007.811.0084 10/07/2007 09/04/2008 11 Ano(s) 6 Mese(s) 22 Dia(s) Lairto Biesdorf 
José Alcemiro Sá de 

Barros 

83  34215 751-05.2007.811.0084 13/09/2007 09/04/2008 11 Ano(s) 6 Mese(s) 22 Dia(s) 
Carlos Alberto Alves Da 

Rocha 
Raimundo Nonato 

84  34484 44-03.2008.811.0084 28/01/2008 09/04/2008 11 Ano(s) 6 Mese(s) 22 Dia(s) Rogério José de Oliveira Eber Gomes de Oliveira 

85  34474 31-04.2008.811.0084 24/01/2008 09/04/2008 11 Ano(s) 6 Mese(s) 22 Dia(s) Carmelina Pereira Rolin Solange de tal 
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86  34125 658-42.2007.811.0084 07/08/2007 09/04/2008 11 Ano(s) 6 Mese(s) 22 Dia(s) Carmelina Pereira Rolin Iron de tal 

87  33175 799-95.2006.811.0084 16/08/2006 30/10/2006 13 Ano(s) 0 Mese(s) 1 Dia(s) L. de C. Pedro-ME Hernani Manoel da Silva 

88  30069 
1663-

07.2004.811.0084 
14/05/2004 28/09/2006 13 Ano(s) 1 Mese(s) 3 Dia(s) Rosimara de Souza 

Débora Soares de Freitas 

Munhoz 

89  31077 166-21.2005.811.0084 04/03/2005 25/03/2008 11 Ano(s) 7 Mese(s) 6 Dia(s) Onilda Negreiros Morais Josimar de tal 

90  34081 615-08.2007.811.0084 10/07/2007 28/02/2008 11 Ano(s) 8 Mese(s) 3 Dia(s) P. G Fernandes Nilton Lemes de Assunção 

91  34083 604-76.2007.811.0084 10/07/2007 28/02/2008 11 Ano(s) 8 Mese(s) 3 Dia(s) P. G Fernandes Antonio Maria Filho 

92  33549 84-19.2007.811.0084 02/02/2007 21/02/2008 11 Ano(s) 8 Mese(s) 10 Dia(s) L. de C. Pedro-ME Hercules Raimundi 

93  33999 541-51.2007.811.0084 11/06/2007 09/04/2008 11 Ano(s) 6 Mese(s) 22 Dia(s) M. Vieira -ME José Marcos de Alexandre 

94  34208 741-58.2007.811.0084 10/09/2007 09/04/2008 11 Ano(s) 6 Mese(s) 22 Dia(s) Maria Braz Dutra Ana Diogo Pereira 

95  31911 996-84.2005.811.0084 08/08/2005 10/07/2007 12 Ano(s) 3 Mese(s) 21 Dias Hercílio Bueno Rogério de tal 

96  33310 937-62.2006.811.0084 17/10/2006 10/07/2007 12 Ano(s) 3 Mese(s) 21 Dias Três e três ltda me Juvenal Soares da Silva 

97  31078 167-06.2005.811.0084 04/03/2005 23/07/2007 12 Ano(s) 3 Mese(s) 8 Dia(s) Onilda Negreiros Morais  Max Parentins Torres 

98  33521 55-66.2007.811.0084 19/01/2007 23/07/2007 12 Ano(s) 3 Mese(s) 8 Dia(s) 
Aparecido Morilha de 

Ramos-ME 
Paulo Sérgio da Silva 

99  33849 377-86.2007.811.0084 02/05/2007 23/07/2007 12 Ano(s) 3 Mese(s) 8 Dia(s) L. de C. Pedro-ME Luiz José de Matos Filho 

100  33066 689-96.2006.811.0084 14/07/2006 23/07/2007 12 Ano(s) 3 Mese(s) 8 Dia(s) P.G Fernandes Heitor Carlonga Benitez 

101  33550 85-04.2007.811.0084 02/02/2007 07/05/2007 12 Ano(s) 5 Mese(s) 24 Dia(s) L. de C. Pedro-ME Rosivaldo Carrion 

102  31559 650-36.2005.811.0084 08/06/2005 11/06/2008 11 Ano(s) 4 Mese(s) 20 Dia(s) 
José Carlos Cunha 

Mendes 
Charles Leonel Passarine 

103  33195 819-86.2006.811.0084 24/08/2006 23/11/2006 12 Ano(s) 11 Mese(s) 8 Dia(s) 
E. Rodrigues de Lima 

ME 

Alessana Rodrigues da 

Silva 

104  33167 791-21.2006.811.0084 15/08/2006 18/12/2006 12 Ano(s) 10 Mese(s) 13 Dia(s) Lenice Santana Baleeiro 
Diego Leonardo de 

Amorim Grassi 

105  30065 
1659-

67.2004.811.0084 
14/05/2004 27/07/2005 14 Ano(s) 3 Mese(s) 4 Dia(s) 

Izabel Umbelino da Silva 

de Souza 
Rogerio 

106  33212 838-92.2006.811.0084 01/09/2006 18/12/2006 12 Ano(s) 10 Mese(s) 13 Dia(s) Liberto Kopsch 
Eliane Solange Emmel do 

Nascimento 

107  
33146 

 
780-89.2006.811.0084 14/08/2006 18/12/2006 12 Ano(s) 10 Mese(s) 13 Dia(s) 

E. Rodrigues de Lima 

ME 

Simone Nunes Xavier da 

Silva 

108  34900 452-91.2008.811.0084 01/09/2008 30/04/2009 10 Ano(s) 6 Mese(s) 1 Dia(s) Antonia Ximendes Jales Keila Maximiano 

109  33360 984-36.2006.811.0084 10/11/2006 19/12/2006 12 Ano(s) 10 Mese(s) 12 Dia(s) O. Benante -ME Elias Pedro Krombauer 

110  34794 347-17.2008.811.0084 16/07/2008 30/04/2009 10 Ano(s) 6 Mese(s) 1 Dia(s) Antonia Ximendes Jales Leandro Soares de Jesus 

111  34822 380-07.2008.811.0084 04/08/2008 30/04/2009 10 Ano(s) 6 Mese(s) 1 Dia(s) 
Maria Inês Valverde 

Arroteia -ME 
Efigênio de tal 

112  34336 870-63.2007.811.0084 29/10/2007 30/04/2009 10 Ano(s) 6 Mese(s) 1 Dia(s) 
Kelton Alfredo Volpe-

ME 

Patrocínio Marques de 

Oliveira 

113  34792 345-47.2008.811.0084 16/07/2008 30/04/2009 10 Ano(s) 6 Mese(s) 1 Dia(s) Antonia Ximendes Jales Mara Rodrigues 

114  30117 
1712-

48.2004.811.0084 
21/05/2004 27/05/2005 14 Ano(s) 5 Mese(s) 4 Dia(s) Valmor Pereira Bueno Mateus Elias dos Santos 

115  30077 
1672-

66.2004.811.0084 
18/05/2004 20/05/2005 14 Ano(s) 5 Mese(s) 11 Dia(s) 

Sandra Mendes dos 

Santos 
Jaime Alves de Campos 

116  31161 249-37.2005.811.0084 31/03/2005 11/06/2008 11 Ano(s) 4 Mese(s) 20 Dia(s) Onilda Negreiros Morais Regina da Silva 

117  33503 37-45.2007.811.0084 15/01/2007 04/05/2007 12 Ano(s) 5 Mese(s) 27 Dia(s) L. de C. Pedro-ME 
Ademar Emmel do 

Nascimento 

118  33803 345-81.2007.811.0084 16/04/2007 27/04/2007 12 Ano(s) 6 Mese(s) 4 Dia(s) L. de C. Pedro-ME Gerson Pedro de Araújo 

119  31761 850-43.2005.811.0084 30/06/2005 31/05/2007 12 Ano(s) 5 Mese(s) 0 Dia(s) Adalto José Zago Edvaldo Moreira 

120  
33645 

 
179-49.2007.811.0084 23/03/2007 07/05/2007 12 Ano(s) 5 Mese(s) 24 Dia(s) Tornado Motos Ltda Clovis Lima Soares 

121  30111 
1706-

41.2004.811.0084 
20/05/2004 27/07/2005 14 Ano(s) 3 Mese(s) 4 Dia(s) Renata Rocha da Silva Josenilde Pereira 

122  33442 
1067-

52.2006.811.0084 
15/12/2006 30/03/2007 12 Ano(s) 7 Mese(s) 1 Dia(s) Marcia Maria Teixeira 

Rede- Centrais Eletricas 

MatogrossesesSA 

123  34688 239-85.2008.811.0084 15/05/2008 09/10/2008 11 Ano(s) 0 Mese(s) 22 Dia(s) W. Lemes Moreira ME Edison Krueger 

124  33214 842-32.2006.811.0084 01/09/2006 24/04/2007 12 Ano(s) 6 Mese(s) 7 Dia(s) O. Benante ME Ivair Antonio Peratelli 

125  33500 34-90.2007.811.0084 15/01/2007 30/03/2007 12 Ano(s) 7 Mese(s) 1 Dia(s) L. de C. Pedro-ME Zenilda Alves dos Santos 

126  33193 817-19.2006.811.0084 24/08/2006 30/03/2007 12 Ano(s) 7 Mese(s) 1 Dia(s) 
E. Rodrigues de Lima 

ME 

Valdevino Duarte 

Florêncio 

127  33505 38-30.2007.811.0084 15/01/2007 30/03/2007 12 Ano(s) 7 Mese(s) 1 Dia(s) L. de C. Pedro-ME José Campelo da Silva 

128  33312 936-77.2006.811.0084 17/10/2006 30/03/2007 12 Ano(s) 7 Mese(s) 1 Dia(s) Antonio Rodrigues Filho Marcia Freiesleben 

129  32740 369-46.2006.811.0084 25/04/2006 30/03/2007 12 Ano(s) 7 Mese(s) 1 Dia(s) W. Lemes Moreira ME Jair Pinto Duarte 

130  33299 925-48.2006.811.0084 11/10/2006 23/11/2006 12 Ano(s)) 11 Mese(s 8 Dia(s) Márcio da Silva Barros Nedino de tal 

131  33150 784-29.2006.811.0084 14/08/2006 23/11/2006 12 Ano(s)) 11 Mese(s 8 Dia(s) 
E. Rodrigues de Lima 

ME 
Edilson Franklin 

132  33139 763-53.2006.811.0084 14/08/2006 23/11/2006 12 Ano(s)) 11 Mese(s 8 Dia(s) 
E. Rodrigues de Lima 

ME 
Tiago Braz Dutra 

133  34323 857-64.2007.811.0084 22/10/2007 11/06/2008 11 Ano(s) 4 Mese(s) 20 Dia(s) Carmelina Pereira Rolin 
Antonio Ferreira Lemes 

Filho 

134  34224 748-50.2007.811.0084 13/09/2007 09/05/2008 11 Ano(s) 5 Mese(s) 22 Dia(s) 
Maria Edna Nascimento 

de Souza 
Helena Maria 

135  34561 114-20.2008.811.0084 13/03/2008 754- 754- 754- 754- Izabel Umbelino da Silva Elias Mesquita do 
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57.2007.811.008

4 

57.2007.811

.0084 

57.2007.811

.0084 

57.2007.8

11.0084 

de Souza Nascimento 

136  33375 997-35.2006.811.0084 24/11/2006 07/05/2007 12 Ano(s) 5 Mese(s) 24 Dia(s) Irineu Carlos Angonese Jonas de Souza Araújo 

137  33203 827-63.2006.811.0084 28/08/2006 23/11/2006 12 Ano(s)) 11 Mese(s 8 Dia(s) 
E. Rodrigues de Lima 

ME 
Rosana Lourenço Hoinoski 

138  33190 814-64.2006.811.0084 24/08/2006 23/11/2006 12 Ano(s)) 11 Mese(s 8 Dia(s) 
E. Rodrigues de Lima 

ME 
Regina PIzolli da Silva 

139  33295 919-41.2006.811.0084 10/10/2006 18/01/2007 12 Ano(s) 9 Mese(s) 13 Dia(s) L. de C. Pedro-ME 
Lindalva Felix de Oliveira 

de Souza 

140  33141 775-67.2006.811.0084 14/08/2006 18/12/2006 12 Ano(s) 10 Mese(s) 13 Dia(s) 
E. Rodrigues de Lima 

ME 

Marcílio de Assunção 

Marques 

141  34049 582-18.2007.811.0084 27/06/2007 21/02/2008 11 Ano(s) 8 Mese(s) 10 Dia(s) 
Cícero Aparecido da 

Silva 
AutoEscola Omega 

142  34059 591-77.2007.811.0084 04/07/207 21/02/2008 11 Ano(s) 8 Mese(s) 10 Dia(s) 
Florindo Gonçalves 

Sampaio 
AutoEscola Omega 

143  35218 161-57.2009.811.0084 06/04/2009 09/10/2009 10 Ano(s) 0 Mese(s) 22 Dia(s) Sérgio Rubio Transportadora Real Norte 

144  34580 134-11.2008.811.0084 24/03/2008 09/10/2009 10 Ano(s) 0 Mese(s) 22 Dia(s) L. de C. Pedro-ME Benedito Barreto 

145  35173 114-83.2009.811.0084 16/03/2009 22/06/2009 10 Ano(s) 4 Mese(s) 9 Dia(s) 
Maura Aparecida de 

Souza Lopes 
Paulo Rogério Belila 

146  35132 74-04.2009.811.0084 02/03/2009 22/06/2009 10 Ano(s) 4 Mese(s) 9 Dia(s) 
Rosa Gomes da Silva 

Lima 
Francisco de Melo da silva 

147  35068 10-91.2009.811.0084 15/01/2009 09/10/2009 10 Ano(s) 0 Mese(s) 22 Dia(s) Eber Gomes de Oliveira Roque de Araújo Verdum 

148  34901 456-31.2008.811.0084 01/09/2008 09/10/2009 10 Ano(s) 0 Mese(s) 22 Dia(s) Antonia Ximendes Jales José Carlos de Oliveira 

149  33504 40-97.2007.811.0084 15/01/2007 30/03/2007 12 Ano(s) 7 Mese(s) 1 Dia(s) L. de C. Pedro-ME Cleovan Alves Miranda 

150  33548 82-49.2007.811.0084 02/02/2007 30/03/2007 12 Ano(s) 7 Mese(s) 1 Dia(s) L. de C. Pedro-ME 
Salete Maria Dzingeleski 

Ribas 

151  30681 
2272-

87.2004.811.0084 
14/10/2004 11/04/2007 12 Ano(s) 6 Mese(s) 20 Dia(s) Onilda Negreiros Morais 

Ezequiel Batista de Souza 

Carvalho 

152  33215 836-25.2006.811.0084 01/09/2006 25/03/2008 11 Ano(s) 7 Mese(s) 6 Dia(s) O. Benante ME 
José Carlos da Silva 

Nepomuceno 

153  33331 955-83.2006.811.0084 31/10/2006 21/02/2008 11 Ano(s) 8 Mese(s) 10 Dia(s) L. de C. Pedro-ME Marcos Antonio Borges 

154  34012 545-88.2007.811.0084 13/06/2007 13/11/2008 10 Ano(s) 11 Mese(s) 19 Dia(s) Adalto José Zago Nilson Luiz Franke 

155  34298 830-81.2007.811.0084 08/10/2007 12/11/2008 10 Ano(s) 11 Mese(s) 19 Dia(s) Antonia Ximendes Jales Maria de Fátima da Silva 

156  34790 343-77.2008.811.0084 16/07/2008 09/10/2008 11 Ano(s) 0 Mese(s) 22 Dia(s) Antonia Ximendes Jales Tatiane Sousa 

157  34700 253-69.2008.811.0084 26/05/2008 09/10/2008 11 Ano(s) 0 Mese(s) 22 Dia(s) Valmor Pereira Bueno José Pereira Castro 

158  34249 781-40.2007.811.0084 17/09/2007 21/02/2008 11 Ano(s) 8 Mese(s) 10 Dia(s) Antonio de Godoy Lourival Lourenço 

159  32419 51-63.2006.811.0084 24/01/2006 25/03/2008 11 Ano(s) 7 Mese(s) 6 Dia(s) Onilda Negreiros Morais Cleodir Rizo de Souza 

160  33942 476-56.2007.811.0084 25/05/2007 21/02/2008 11 Ano(s) 8 Mese(s) 10 Dia(s) Roberto Obal Auto Escola Omega 

161  34219 754-57.2007.811.0084 13/09/2007 11/06/2008 11 Ano(s) 4 Mese(s) 20 Dia(s) 
Maria Edna Nascimento 

de Souza 
Francisco de tal 

162  34579 131-56.2008.811.0084 24/03/2008 11/06/2008 11 Ano(s) 4 Mese(s) 20 Dia(s) L. de C. Pedro-ME Jurandir Caetano Balbino 

163  34222 757-12.2007.811.0084 13/09/2007 11/06/2008 11 Ano(s) 4 Mese(s) 20 Dia(s) 
Maria Edna Nascimento 

de Souza 
Marcia Diniz 

164  34635 188-74.2008.811.0084 22/04/2008 11/06/2008 11 Ano(s) 4 Mese(s) 20 Dia(s) 
Deuzanira Nunes da 

Silva 
Eliane Schimitz 

165  34306 836-88.2007.811.0084 08/10/2007 11/06/2008 11 Ano(s) 4 Mese(s) 20 Dia(s) Antonia Ximendes Jales Edinelma de tal 

166  33502 36-60.2007.811.0084 15/01/2007 03/03/2007 12 Ano(s) 7 Mese(s) 1 Dia(s) L. de C. Pedro-ME Antonio Dirceu Eloi 

167  33294 918-56.2006.811.0084 10/10/2006 18/01/2007 12 Ano(s) 9 Mese(s) 13 Dia(s) L. de C. Pedro-ME Antonio Munhoz Neto 

168  33506 39-15.2007.811.0084 15/01/2007 07/05/2007 12 Ano(s) 5 Mese(s) 24 Dia(s) Orviles de Araújo Claudia Alves da Silva 

169  33978 510-31.2007.811.0084 30/05/2007 13/01/2009 10 Ano(s) 9 Mese(s) 18 Dia(s) 
Cícero Aparecido da 

silva 

Denys de Sousa 

Nascimento 

170  34582 135-93.2008.811.0084 18/05/2004 11/06/2008 11 Ano(s) 4 Mese(s) 20 Dia(s) 
Maria Aparecida 

Teodoro 
Elberth Carneiro Frota 

171  33634 166-50.2007.811.0084 21/03/2007 09/05/2008 11 Ano(s) 5 Mese(s) 22 Dia(s) 
Maria Edna Nascimento 

de Souza 
Vania Matias Castro 

172  34220 755-42.2007.811.0084 13/09/2007 11/06/2008 11 Ano(s) 4 Mese(s) 20 Dia(s) 
Maria Edna Nascimento 

de Souza 

Maria da Glória de Sousa 

Silva 

173  34335 869-78.2007.811.0084 29/10/2007 09/04/2008 11 Ano(s) 6 Mese(s) 22 Dia(s Kelton Alfrdo Volpe 
Alexandre Cavalcante 

Santiago 

174  33809 342-29.2007.811.0084 16/04/2007 23/07/2007 12 Ano(s) 3 Mese(s) 8 Dia(s) Ailto João Zago Miguel Vieira da Silva 

175  32155 
1229-

81.2005.811.0084 
10/10/2005 23/07/2007 12 Ano(s) 3 Mese(s) 8 Dia(s) 

Maria Edna Nascimento 

de Souza 
Francisco Filho 

176  34906 459-83.2008.811.0084 01/09/2008 22/06/2009 10 Ano(s) 4 Mese(s) 9 Dia(s) Edson Luiz Araújo  Dirceu da Silva 

177  33810 349-21.2007.811.0084 16/04/2007 09/04/2008 11 Ano(s) 6 Mese(s) 22 Dia(s) Ailto João Zago Cícera Geralda de Souza 

178  34128 661-94.2007.811.0084 07/08/2007 09/04/2008 11 Ano(s) 6 Mese(s) 22 Dia(s) Tornado Peças Ltda Jailson dos Reis Alves 

179  33816 340-59.2007.811.0084 16/04/2007 09/04/2008 11 Ano(s) 6 Mese(s) 22 Dia(s) Ailto João Zago 
Francisco Medeiros de 

Almeida 

180  34117 650-65.2007.811.0084 31/07/2007 09/04/2008 11 Ano(s) 6 Mese(s) 22 Dia(s) Cezar Nivaldo Naspolini 
Antonio Pereira de 

Oliveira 

181  34126 659-27.2007.811.0084 07/08/2007 21/01/2008 11 Ano(s) 8 Mese(s) 10 Dia(s) Tornado Peças Ltda Adriano Junior Belasque 

182  33148 782-59.2006.811.0084 14/08/2006 22/02/2007 12 Ano(s) 8 Mese(s) 9 Dia(s) E. rodrigues de lima-me Sebastião Silva Trindade 

183  32490 783-44.2006.811.0084 14/08/2006 29/01/2007 12 Ano(s) 9 Mese(s) 2 Dia(s) Lenice Santana Baleeiro Lucimeire Martins de Lara 
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184  33149 783-44.2006.811.0084 14/08/2006 29/01/2007 12 Ano(s) 9 Mese(s) 2 Dia(s) E. rodrigues de lima-me 
Marcelo Rodrigues de 

Oliveira 

185  33165 789-51.2006.811.0084 15/08/2006 29/01/2007 12 Ano(s) 9 Mese(s) 2 Dia(s) Lenice Santana Baleeiro 
Lucia Rodrigues dos 

Santos 

186  33164 788-66.2006.811.0084 15/08/2006 29/01/2007 12 Ano(s) 9 Mese(s) 2 Dia(s) Lenice Santana Baleeiro Evaldo Ferreira Catulino 

187  33087 711-57.2006.811.0084 26/07/2006 23/01/2007 12 Ano(s) 9 Mese(s) 8 Dia(s) O Benante-ME Márcio rogério Barbosa 

188  32186 
1265-

26.2005.811.0084 
19/10/2005 23/01/2007 12 Ano(s) 9 Mese(s) 8 Dia(s) Ailto João Zago 

Clycia Maria do 

Nascimento Ferreira 

189  33531 62-58.2007.811.0084 23/01/2007 11/05/2007 12 Ano(s) 5 Mese(s) 20 Dia(s) Elida de Andrade Cleber Maraba da Silva 

190  34018 551-95.2007.811.0084 15/06/2007 22/04/2008 11 Ano(s) 6 Mese(s) 9 Dia(s) Ailto João Zago Sidnéia Ribeiro de Oliveira 

191  34002 532-89.2007.811.0084 11/06/2007 22/04/2008 11 Ano(s) 6 Mese(s) 9 Dia(s) M. Vieira -ME Enedino de Oliveira 

192  33966 499-02.2007.811.0084 28/05/2007 22/04/2008 11 Ano(s) 6 Mese(s) 9 Dia(s) Ailto João Zago 
Alessandra Rodrigues da 

Silva 

193  33679 213-24.2007.811.0084 04/04/2007 28/08/2008 11 Ano(s) 2 Mese(s) 3 Dia(s) Naiala das Mercês Vilar 
Denilson Sousa 

Nascimento 

194  33410 
1033-

77.2006.811.0084 
04/12/2006 13/01/2009 10 Ano(s) 9 Mese(s) 18 Dia(s) Cezar Nivaldo Naspolini Jonas de Souza Araújo 

195  34647 
 

200-88.2008.811.0084 
29/04/2008 26/02/2009 10 Ano(s) 8 Mese(s) 5 Dia(s) 

Benício Martins de 

Arruda 
José Roberto Novaes 

196  33963 491-25.2007.811.0084 28/05/2007 13/01/2009 10 Ano(s) 9 Mese(s) 18 Dia(s) Antonia Ximendes Jales Cícera. G. Souza 

197  33813 336-22.2007.811.0084 16/04/2007 27/04/2007 12 Ano(s) 6 Mese(s) 4 Dia(s) Ailto José Zago 
Wilson Aparecido dos 

Santos 

198  33812 350-06.2007.811.0084 16/04/2007 27/04/2007 12 Ano(s) 6 Mese(s) 4 Dia(s) Ailto José Zago Eunice Brandão de Castro 

199  33814 351-88.2007.811.0084 16/04/2007 27/04/2007 12 Ano(s) 6 Mese(s) 4 Dia(s) Ailto José Zago Diego da Silva Souza 

200  33218 840-62.2006.811.0084 01/09/2006 04/05/2007 12 Ano(s) 5 Mese(s) 27 Dia(s) O. Benante ME Antonio Ferreira Monteiro 

201  34162 695-69.2007.811.0084 20/08/2007 13/01/2009 10 Ano(s) 9 Mese(s) 18 Dia(s) Cezar Nivaldo Naspolini 
Denys Sousa do 

Nascimento 

202  33967 500-84.2007.811.0084 28/05/52007 22/04/2008 11 Ano(s) 6 Mese(s) 9 Dia(s) Ailto José Zago Milton Araújo 

203  33819 338-89.2007.811.0084 16/04/2007 09/04/2008 11 Ano(s) 6 Mese(s) 22 Dia(s) Ailto José Zago 
Adriana da Conceição 

Souza 

204  34437 970-18.2007.811.0084 18/12/2007 25/03/2008 11 Ano(s) 7 Mese(s) 6 Dia(s) Cezar da Silva Geraldo Gomes da Silva 

205  32313 
1387-

39.2005.811.0084 
13/12/2005 21/02/2008 11 Ano(s) 8 Mese(s) 10 Dia(s) Cezar Nivaldo Naspolini Robcelio Pontes Fernandes 

206  33960 489-55.2007.811.0084 
28/05/2007 

 
28/02/2008 11 Ano(s) 8 Mese(s) 3 Dia(s) Antoinia Ximendes Jales Salete Izabel Eloi 

207  33965 493-92.2007.811.0084 28/05/2007 28/02/2008 11 Ano(s) 8 Mese(s) 3 Dia(s) Ailto José Zago 
Valdecir Aparecido 

Moreira 

208  33322 945-39.2006.811.0084 27/10/2006 10/07/2007 12 Ano(s) 3 Mese(s) 21 Dia(s) M. Vieira-ME 
Maria Carmem da Luz 

Farias 

209  33311 935-92.2006.811.0084 17/10/2006 10/07/2007 12 Ano(s) 3 Mese(s) 21 Dia(s) Três e três Ltda-ME Juvenal Soares da Silva 

210  32037 
1119-

82.2005.811.0084 
26/08/2005 10/07/2007 12 Ano(s) 3 Mese(s) 21 Dia(s) Ailto José Zago 

Jocialdo do Nascimento 

Nunes 

211  32732 365-09.2006.811.0084 25/04/2006 10/07/2007 12 Ano(s) 3 Mese(s) 21 Dia(s) Liberto Kopsch Lourival Lourenço 

212  32733 366-91.2006.811.0084 25/04/2006 10/07/2007 12 Ano(s) 3 Mese(s) 21 Dia(s) Liberto Kopsch 
Maria Carmen da Luz 

Farias 

213  31649 731-82.2005.811.0084 23/06/2005 11/06/2008 11 Ano(s) 4 Mese(s) 20 Dia(s) 
Charles Leonel 

Passarini 
José Carlos Cunha Mendes 

214  34603 156-69.2008.811.0084 09/04/2008 11/06/2008 11 Ano(s) 4 Mese(s) 20 Dia(s) 
Antonio Augusto Soares 

dos Anjos 
Magno Aparecido da Silva 

215  34583 136-78.2008.811.0084 26/03/2008 11/06/2008 11 Ano(s) 4 Mese(s) 20 Dia(s) 
Maria Aparecida 

Teodoro 
Silsi Meire dos Santos 

216  33309 931-55.2006.811.0084 16/10/2006 04/05/2007 12 Ano(s) 5 Mese(s) 27 Dia(s) Eber Gomes de Oliveira 
Marcílio de Assunção 

Marques 

217  34527 80-45.2008.811.0084 26/02/2008 11/06/2008 11 Ano(s) 4 Mese(s) 20 Dia(s) Valdeci Luiz Guimarães Ana Maria Hinguel 

218  32484 115-73.2006.811.0084 21/02/2006 04/05/2007 12 Ano(s) 5 Mese(s) 27 Dia(s) Lenice Santana Baleeiro Simone Nunes 

219  33238 862-23.2006.811.0084 14/09/2006 27/04/2007 12 Ano(s) 6 Mese(s) 4 Dia(s) 
Estevam Neto Leandro 

Luz 
Ataíde Gomes da Silva 

220  32591 222-20.2006.811.0084 13/03/2006 04/05/2007 12 Ano(s) 5 Mese(s) 27 Dia(s) Cezar Nivaldo Naspolini Robcelio Pontes Fernandes 

221  33321 950-61.2006.811.0084 27/10/2006 04/05/2007 12 Ano(s) 5 Mese(s) 27 Dia(s) 
Elisabete Oliveira de 

Sousa 
Gracileide Nunes 

222  32488 119-13.2006.811.0084 22/02/2006 04/05/2007 12 Ano(s) 5 Mese(s) 27 Dia(s) Lenice Santana Baleeiro Márcio Rogério Barbosa 

223  33445 
1068-

37.2006.811.0084 
18/12/2006 04/05/2007 12 Ano(s) 5 Mese(s) 27 Dia(s) O. Benante -ME Adair José da Silva 

224  33378 
1000-

87.2006.811.0084 
25/11/2006 28/08/2008 11 Ano(s) 2 Mese(s) 3 Dia(s) Irineu Carlos Angonese Jonas de Souza Araújo 

225  33355 978-29.2006.811.0084 10/11/2006 28/08/2008 11 Ano(s) 2 Mese(s) 3 Dia(s) O. Benante -ME José Teles Soares 

226  34318 853-27.2007.811.0084 22/10/2007 09/10/2009 10 Ano(s) 0 Mese(s) 22 Dia(s) Ademir Cesar Ramos Osmar Gonçalves Ramos 

227  33962 490-40.2007.811.0084 28/05/2007 28/08/2008 11 Ano(s) 2 Mese(s) 3 Dia(s) Antonia Ximendes Jales Naiara das Merces Vilar 

228  31793 878-11.2005.811.0084 07/07/2005 12/06/2006 13 Ano(s) 4 Mese(s) 19 Dia(s) Rosa Sabrina dos Santos Lucimar da Silva Oliveira 

229  33811 343-14.2007.811.0084 16/04/2007 27/04/2007 12 Ano(s) 6 Mese(s) 4 Dia(s) Ailto João Zago Eliane Ortiz Vargas 

230  33325 948-91.2006.811.0084 27/10/2006 30/03/2007 12 Ano(s) 7 Mese(s) 1 Dia(s) M. vieira-ME Genésio Soares da Silva 

231  33286 910-79.2006.811.0084 04/10/2006 27/04/2007 12 Ano(s) 6 Mese(s) 7 Dia(s) Maria Braz Dutra Michele Fagundes da Silva 

232  33357 980-96.2006.811.0084 10/11/2006 28/08/2008 11 Ano(s) 7 Mese(s) 7 Dia(s) O. Benante -ME Mauro José dos Santos 
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233  32246 
1320-

74.2005.811.0084 
08/11/2005 12/11/2008 10 Ano(s) 11 Mese(s) 19 Dia(s) Cezar Nivaldo Naspolini 

Elci Justina Pereira B. 

Santos 

234  33324 947-09.2006.811.0084 27/10/2006 30/03/2007 12 Ano(s) 7 Mese(s) 1 Dia(s) M. vieira-ME Evanilde Lourdes Araújo 

235  33142 776-52.2006.811.0084 14/08/2006 30/03/2007 12 Ano(s) 7 Mese(s) 1 Dia(s) E. Rodrigues Lima-ME Edson Schroeder 

236  32048 
1128-

44.2005.811.0084 
29/08/2005 30/03/2007 12 Ano(s) 7 Mese(s) 1 Dia(s) Valdir da Silva Oliveira José Amilton Martins 

 

 

Temporalidade dos Processos por Classe CNJ 

Comarca: Apiacás 

Vara: Única  

Temporalidade: 10 anos  

Sistema de Tramitação Processual: Apolo 

10anos -  Classe – Execução Fiscal                          Código: 1116 
ORDEM CÓDIGO NÚMERO ÚNICO DISTRIBUIDO ENCERRADO TEMPO DECORRIDO REQUERENTE REQUERIDO(A) 

1  25042 593-52.2004.811.0084 
25/04/2004 26/08/2005 14 Ano(s)   4 Mese(s) 18 Dia(s) 

União 
José vicente do Nascimento 

Neto 

2  22860 78-17.2004.811.0084 25/04/2004 26/08/2005 14 Ano(s)  4 Mese(s) 18 Dia(s) União 
Antonio Rosa de Carvalho 

Comércio - ME 

3  24270 620-35.2004.811.0084 25/04/2004 26/08/2005 14 Ano(s)  4 Mese(s) 18 Dia(s) União 
Maderini Madeiras e 

Laminados Ltda 

4  24278 622-05.2004.811.0084 25/04/2004 26/08/2005 14 Ano(s)  4 Mese(s) 18 Dia(s) União Elbes Percinotto-ME 

5  31353 396-63.2005.811.0084 

09/05/2005 19/06/2008 11 Ano(s)  6 Mese(s) 25 Dia(s) A Fazenda Pública do 

Município de Apiacás-

MT 

José Alves da Gama 

6  25062 596-07.2004.811.0084 25/04/2004 31/03/2006 

13 Ano(s)  9 Mese(s) 13 Dia(s) 

União 

Brancal Madeiras Ltda 

(antigo Laminados M. B. R. 

Ltda ) 

7  31729 816-68.2005.811.0084 24/06/2005 10/04/2007 

13 Ano(s)  9 Mese(s) 3 Dia(s) A Fazenda Pública do 

Município de Apiacás-

MT 

Paulinho José Klein 

8  
31510 

 
597-55.2005.811.0084 25/05/2005 19/07/2007 

12 Ano(s)  5 Mese(s) 25 Dia(s) A Fazenda Pública do 

Município de Apiacás-

MT 

Maria da Consolação da 

Silva 

9  31308 429-53.2005.811.0084 09/05/2005 23/04/2007 

12 Ano(s)  8 Mese(s) 21 Dia(s) A Fazenda Pública do 

Município de Apiacás-

MT 

José Gomes Vieira 

10  3131 180-39.2004.811.0084 25/04/2004 31/03/2006 13 Ano(s)  9 Mese(s) 13 Dia(s) União Zeni &amp; Cia Ltda 

 

 

Temporalidade dos Processos por Classe CNJ 

Comarca: Apiacás 

Vara: Única 

Temporalidade: 10 anos  

Sistema de Tramitação Processual: Apolo 

10 anos -  Classe – Mandado de Segurança Código: 120 
ORDE

M 

CÓDIG

O 
NÚMERO ÚNICO 

DISTRIBUID

O 

ENCERRAD

O 
TEMPO DECORRIDO 

REQUERENTE/ 

VITIMA  

REQUERIDO(A)/ 

AUTOR DO FATO   

1  30269 
1862-

29.2004.811.0084 
22/06/2004 13/09/2006 

13 

Ano(s) 
4 Mese(s) 0 Dia(s) Vera Lúcia de Souza- ME 

Agente Arrecadador da 

Exatoria Estadual de Rendas 

Apiacás/MT 

2  32109 
1192-

54.2005.811.0084 
19/09/2005 29/05/2006 

13 

Ano(s) 
7 Mese(s) 15Dia(s) Lélia Evangelista Rocha O Município de Apiacás 

3  31024 113-40.2005.811.0084 11/02/2005 08/05/2006 
13 

Ano(s) 
8 Mese(s) 5Dia(s) Suel Abujamra 

CEMAT- Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A 

4  35410 365-04.2009.811.0084 21/07/2009 11/08/2009 
10 

Ano(s) 
5 Mese(s) 2Dia(s) Adilson Corte Souza 

Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente - SEMA, Daniela 

Vargas Olivarez Rodrigues 

5  32390 22-13.2006.811.0084 17/01/2006 08/07/2009 
10 

Ano(s) 
6 Mese(s) 5Dia(s) I-Burei - ME O Município de Apiacás 

6  30775 
2368-

05.2004.811.0084 
04/11/2004 06/05/2005 

14 

Ano(s) 
8 Mese(s) 7 Dia(s) 

Câmara Municipal de 

Apiacás - MT. 

Prefeito Municipal de 

Apiacás - MT 

7  30571 
2163-

73.2004.811.0084 
14/09/2004 06/05/2005 14 Ano(s 

) 8 

Mese(s) 
7 Dia(s) 

Almerindo Domingos da 

Silva Filho 

Prefeitura Municipal de 

Apiacás-MT, Silda 

Kochemborger 

8  22742 32-28.2004.811.0084 25/04/2004 03/06/2008 
11 

Ano(s) 
7 Mese(s) 10 Dia(s) 

M. R. L. dos Santos 

Madeiras-ME 

Agente Arrecadador da 

Exatoria Estadual de Rendas 

Apiacás/MT 

9  11201 
1041-

25.2004.811.0084 
25/04/2004 31/03/2005 14 Ano(s 

) 8 

Mese(s) 
7 Dia(s) 

Câmara Municipal de 

Apiacás - MT. 
Vaner Mechi 

10  30547 
2139-

45.2004.811.0084 
02/09/2004 06/05/2005 14 Ano(s 

) 8 

Mese(s) 
7 Dia(s) 

Almerindo Domingos da 

Silva Filho 

Prefeitura Municipal de 

Apiacás-MT, Silda 

Kochemborger 

11  30857 
2447-

81.2004.811.0084 
23/03/2004 26/08/2005 14 Ano(s 4 Mese(s) 18 Dia(s) 

Agropastoril Madereira e 

Colonizadora Sanhaço Ltda 
O Município de Apiacás 

12  30356 
1950-

67.2004.811.0084 
15/07/2004 26/01/2005 14 Ano(s 4 Mese(s) 18 Dia(s) Vera Lúcia de Souza- ME 

Agente Arrecadador da 

Exatoria Estadual de Rendas 
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Apiacás/MT 

13  6517 11-52.2004.811.0084 25/04/2004 23/02/2005 14 Ano(s 4 Mese(s) 18 Dia(s) 
Camara Municipal de 

Apiacás-MT 
Vaner Mechi 

14  30733 
2321-

31.2004.811.0084 
22/10/2004 23/05/2005 14 Ano(s 4 Mese(s) 18 Dia(s) 

Câmara Municipal de 

Apiacás - MT. 

Prefeito Municipal de 

Apiacás - MT 

15  5981 154-41.2004.811.0084 25/04/2004 06/05/2005 14 Ano(s 
) 8 

Mese(s) 
7 Dia(s) 

Camara Municipal de 

Apiacás-MT 
Vaner Mechi 

16  4159 172-62.2004.811.0084 25/04/2004 29/09/2005 
14 

Ano(s) 
3 Mese(s) 15 Dia(s) 

Nanci Aparecida Dal Pozzo 

dos Santos -ME, David 

Torremocha Aguiar 

Oscar da Costa e Silva 

17  32069 
1154-

42.2005.811.0084 
09/09/2005 14/03/2007 

12 

Ano(s) 
9 Mese(s) 30 Dia(s) T.A.V da Silva-ME O Município de Apiacás 

18  8603 
1126-

11.2004.811.0084 
25/04/2004 23/05/2005 

14 

Ano(s) 
10 Mese(s) 21 Dia(s) 

Camara Municipal de 

Apiacás-MT 

Prefeito Municipal de 

Apiacás - MT 

19  30113 
1708-

11.2004.811.0084 
21/05/2004 18/01/2007 

12 

Ano(s) 
11 Mese(s) 26 Dia(s) 

Vera Lucia de Souza 

Passarini-ME 

Agente Arrecadador da 

Exatoria Estadual de Rendas 

Apiacás/MT 

20  8601 
1125-

26.2004.811.0084 
25/04/2004 23/05/2005 

14 

Ano(s) 
10 Mese(s) 21 Dia(s) 

Camara Municipal de 

Apiacás-MT 

Prefeito Municipal de 

Apiacás - MT 

21  2394 206-37.2004.811.0084 25/04/2004 18/01/2007 
12 

Ano(s) 
11 Mese(s) 26 Dia(s) O Município de Apiacás 

CEMAT - Centrais Elétricas 

Matogrossenses S/A 

22  30675 
2266-

80.2004.811.0084 
07/10/2004 22/08/2007 

12 

Ano(s) 
11 Mese(s) 26 Dia(s) Silda Kochemborger 

Comissão Parl.de 

Inquérito,Na Pessoa de João 

Bosco da Costa 

23  15855 935-63.2004.811.0084 25/04/2004 01/08/2006 
13 

Ano(s) 
5 Mese(s) 12 Dia(s) Bemair Portella Webber Silda Kochemborger 

24  31156 243-30.2005.811.0084 29/03/2005 21/06/2006 
13 

Ano(s) 
5 Mese(s) 12 Dia(s) 

Vera Lucia de Souza 

Passarini-ME 

Agente Arrecadador da 

Exatoria Estadual de Rendas 

Apiacás/MT 

25  30359 
1953-

22.2004.811.0084 
16/07/2004 01/08/2006 

13 

Ano(s) 
5 Mese(s) 12 Dia(s) 

Aline Patricia Vergeti 

Rezende 
Silda Kochemborger 

26  26128 688-82.2004.811.0084 25/04/2004 11/07/2006 
13 

Ano(s) 
5 Mese(s) 12 Dia(s) Apuy Madeiras Ltda 

Marcos Eugênio Ceconello, 

Adriano Moreira Basílio de 

Lima 

27  
32810 

 
437-93.2006.811.0084 19/05/2006 07/08/2006 

13 

Ano(s) 
5 Mese(s) 12 Dia(s) Sandra da Silva Moreira 

PRESIDENTE DA 

COMISSÃO ELEITORAL 

DO CMDCA 

28  2981 189-98.2004.811.0084 25/04/2004 12/04/2005 
14 

Ano(s) 
10 Mese(s) 21 Dia(s) 

Camara Municipal de 

Apiacás-MT, Vanderlei 

Garcia 

Vaner Mechi 

29  23291 67-85.2004.811.0084 25/04/2004 11/07/2006 
13 

Ano(s) 
5 Mese(s) 12 Dia(s) 

M. R. L. dos Santos 

Madeiras-ME 

Agente Arrecadador da 

Exatoria Estadual de Rendas 

Apiacás/MT 

30  2230 386-53.2004.811.0084 25/04/2004 12/04/2005 
14 

Ano(s) 
10 Mese(s) 21 Dia(s) 

Camara Municipal de 

Apiacás-MT 

Prefeito Municipal de 

Apiacás - MT 

31  5560 162-18.2004.811.0084 25/04/2004 13 Ano(s) 5 Mese(s) 12 Dia(s) 
13 

Ano(s) 
Vaner Mechi Vanderlei Garcia 

 

Apiacás, 30 de Janeiro de 2020. 

 

Tibério de Lucena Batista 

Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE POCONÉ 

 

EDITAL N. 001/2020/DF 

 

ANEXO I 

 

QUADRO DE VAGAS 
1ª INSTÂNCIA – COMARCA DE POCONÉ/MT 

 

Unidade (Curso) 

Número de vagas 

Ampla Concorrência Pessoa com Deficiência (PcD) Negro 

Direito 1 CR CR 

 

 

ANEXO II 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

NÍVEL SUPERIOR – Direito 
PORTUGUÊS 

1. Ortografia Oficial. 

2. Acentuação Gráfica. 

3. Flexão Nominal e Verbal; 

4. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. 

5. Emprego de Tempos e Modos Verbais 

6. Vozes do Verbo. 

7. Concordância Nominal e Verbal. 

8. Regência Nominal e Verbal. 

9. Ocorrência de crase. 

10. Pontuação. 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

1. Conceitos básicos de sistemas operacionais Windows XP, gerenciador de arquivos, 

gerenciador de impressão. 

2. Modos de utilização e conceitos de editores de texto e planilhas. 

3. Noções básicas do Word. 

4. Noções básicas de Excel. 

5. Gerenciamento de arquivos. 

6. Ferramentas e aplicativos de navegação e navegadores. 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

1. Constituição: conceito, objeto e classificações. Supremacia da Constituição. Aplicabilidade das normas constitucionais. 

2. Dos princípios fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. 

3. Da nacionalidade. Nacionalidade originária. Nacionalidade derivadas. Hipóteses constitucionais de perda de 

nacionalidade. 

4. Da organização do Estado. Da organização político-administrativa. Da união. Dos estados federados. Dos municípios. 

Da administração pública. 

5. Dos servidores públicos. 

6. Do Poder Judiciário. Das funções essenciais à Justiça. 

NOÇÕES DE TEORIA GERAL DO PROCESSO 

1. Métodos de solução de conflitos. 

2. Fontes e Princípios do Direito Processual. 

3. Jurisdição e Competência. 

4. Ação e condições da ação. 

5. Processo e Pressuposto processuais. 

6. Sujeitos do processo: das partes e dos procuradores. 

7. Dos atos e vícios processuais. 

8. Da petição inicial: conceito e requisitos. 

9. Do pedido: espécies, modificação, cumulação. 

10. Da sentença. 

11. Do duplo grau de jurisdição. 

12. Da coisa julgada. 

NOÇÕES DE DIREITO CIVIL 

1. Das Pessoas. Das Pessoas Naturais. Das pessoas jurídicas. Do Domicílio. 

2. Dos Bens. Das diferentes classes de bens. 

3. Dos fatos jurídicos. Do negócio jurídico. Dos atos jurídicos lícitos. Dos atos ilícitos. 

4. Da prescrição e decadência. 

NOÇÕES DE DIREITO PENAL 

1. Da aplicação da lei penal. Princípios da legalidade e da anterioridade. A lei penal no tempo e espaço. O fato típico e 

seus elementos. Relação de causalidade. 
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2. Crime consumado, tentado e impossível. 

3. Crime doloso e culposo. 

4. Causas excludentes de responsabilidade. 

5. Da imputabilidade penal. 

6. Das penas: espécies, cominação e aplicação. 

7. Da suspensão condicional da pena. 

8. Do livramento condicional. 

9. Das medidas de segurança. 

10. Da extinção da punibilidade. 

 

 

ANEXO III 

 

CADASTRO DE DADOS PESSOAIS – ESTAGIÁRIOS 
DADOS PESSOAIS 

NOME: 

RAÇA: (  ) Amarela (  ) Branca (  ) Indígena (  )Negra (  ) Parda (  ) Não informado 

PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL: (  ) SIM (  ) NÃO 

Tipo de deficiência: (  ) física (  ) visual (  ) auditiva CID: ______ 

SEXO: (  )MASCULINO (  )FEMININO 

DATA DE NASCIMENTO: ___/___/____ IDADE: 

E-MAIL: 

FATOR SANGUÍNEO: (  ) A+ (  ) A– (  ) B+ (  ) B– (  ) AB (  ) AB– (  ) O+ (  ) O - 

PAÍS DE NASCIMENTO: 

CIDADE DE NASCIMENTO:  

ESTADO DE NASCIMENTO: 

ESTADO CIVIL: (  )Casado (  )Divorciado (  )Sep Jud (  )Solteiro (  )União Estável (  )Viúvo 

DOCUMENTOS PESSOAIS 

RG:                               DATA DE EMISSÃO:                               ÓRGÃO EMISSOR: ESTADO DO ÓRGÃO: 

CPF: 

N.º DE REGISTRO DA CNH:                                   VALIDADE: 

CATEGORIA: ( ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E NÃO POSSUI ( ) 

DADOS BANCÁRIOS 

( ) BANCO BRASIL AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: 

( ) BANCO BRADESCO AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: 

( ) BANCO ITAÚ AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: 

DADOS ADICIONAIS 

NOME DO CÔNJUGE/COMPANHEIRO: CPF: 

NOME DO PAI: CPF: 

NOME DA MÃE: CPF: 

NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

CIDADE / UF: 

CURSO:                                             TURNO: 

ANO (se curso anual):                       SEMESTRE (se curso semestral): 

HORÁRIO DO ESTÁGIO: (  ) 12 às 18h (  ) 13 às 19h (  )Outro_________ 

LOTAÇÃO DO ESTAGIÁRIO: 

SUPERVISOR DE ESTÁGIO: 

CARGO: 

MATRÍCULA: 

E-MAIL: 

Obs.: Sr estudante: 

- Favor preencher todos os campos (inclusive CPF de pai e mãe). Lotação e Supervisor devem ser preenchidos pela Comarca. 

- Favor informar conta corrente, não pode ser conta poupança, conta universitária, conta salário ou conta conjunta. 

- Na abertura da Conta Corrente efetuar depósito simbólico, exemplo R$0,50, para certificar-se que a conta esteja validada. Se for 

conta antiga e, que esteja há tempo sem utilização, efetuar também o depósito simbólico. 

 

Data ___/___/____ 

Assinatura _______________________________ 
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